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प्रस्तावना
क्रिकेट या खेळाचे २७० पेक्षा जास्त वर्षे कायद्याच्या अनेक संहितांद्वारे ननयमन केले जात आिे. या

संहितांमध्ये त्या त्या वेळच्या प्रशासकीय अधिकाऱयांनी केलेल्या सूचनांनस
ु ार कािी नवीन भर घातली गेली

आणण बदलिी केले गेले. १७८७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून िी संहिता तयार करण्याचे क्रकंवा त्यात बदल

करण्याचे सवव अधिकार मेरीलेबन क्रिकेट क्लब (MCC) यांच्याकडेच आिेत. याचे जागनतक िक्किी क्लबकडेच
आिेत.

क्रिकेटचे पायाभूत ननयम काळाच्या कसोटीवर घासून ससध्द झाले आिेत. याचे खरे कारण म्िणजे पारं पाररक

ररत्या, खेळाडूंनी खेळण्याची तयारी केवळ कायद्यानुसारच नव्िे तर, २००० सालापासून अस्स्तत्वात आलेल्या
प्रस्तावनेनस
ु ार, िा खेळ णखलाडूवत्त
ृ ीने कसा खेळला जाईल िे ध्यानात ठे ऊन केली आिे.

या २०१७ च्या संहितेमध्ये केलेले बदल िे, या खेळाची जागनतक ननयामक संस्था असलेल्या आंतरराष्ट्रीय
क्रिकेट पररर्षदे सि

जगभरातील सवव स्तरावरील खेळाडू, पंच व प्रशासक याच्याशी केलेल्या चचेचे प्रनतबबंब

आिे. या खेळाचा ववकास इतक्या जलदगतीने झाला, की केवळ १५ वर्षावत २००० सालच्या संहितेच्या सिा

आवत्त्ृ या ननघाल्या. या सुिारणांचे सुसूत्रीकरण करण्याकररता आणण कायद्यांची मांडणी तकवशुद्ि स्वरुपात

करण्याकररता नवीन संहिता आणणे आवश्यक िोते. चचेमिून आलेली या बदलांमागील मागवदशवक तत्त्वे, बॅट
आणण चेंडू यांदरम्यान योग्य संतुलन आणणे, कायदे समजून घेण्यासाठी सोपे करणे, खेळाडूंच्या हिताचे संरक्षण

करणे आणण खेळाडूंचे गैरवतवन रोखण्यासाठी पंचांना आणखी सक्षम करणे, िी िोती. महिला आणण मुलींमिील

खेळाच्या वाढत्या लोकवप्रयतेमुळे प्रथमच िे कायदे परु
ु र्ष क्रकंवा स्स्त्रया यापैकी एकाला उद्दे शून न सलहिता
तटस्थ रािून सलहिले आिेत.

एमसीसीचे क्रिकेटचे कायदे िे सवव क्रिकेट सामनयांचा गाभा आिेत. ववववि स्पिाव आणण ननयामक मंडळे

त्यानंतर या कायद्यांत त्यांच्या ववववि गरजांप्रमाणे, उदा. लिान वयोगटाचे क्रिकेट सामने, टी-२० सामने,

कसोटी सामने, सुिारणा करून त्यांचे ननयम बनवतात. अशा प्रकारच्या ननयमांमध्ये िावा काढणे, बळी
समळवणे अशा प्रकारच्या खेळाच्या मल
ु भत
ू तत्वांमध्ये बदल िोत नािी.

प्रकाशनाच्या वेळी या पस्
ु तकातील कायदे अचक
ू असेच आिेत मात्र एमसीसीचे संकेतस्थळ (www.lords.org)
आणण Laws of cricket App या कायद्यांच्या डडस्जटल आवत्त्ृ यांमध्ये गरज भासल्यास क्रकरकोळ बदल केले
जातील.

या कायदयांच्या इततिासातील मित्वाच्या तारखा पुढीलप्रमाणे:
१७००

क्रिकेटला या तारखेपासून ओळख समळाली.

१७४४

मािीत असेलेली सवावत आिीची संहिता लंडनमिील तोफखानयाचे मैदान वापरणाऱया कािी 'ज्येष्ट्ठ

१७५५

'अनेक क्लब्सनी आणण ववशेर्षतः पॉलमॉल मिील स्टार अँड गाटवरनी' या कायद्यांमध्ये सुिारणा केली.

१७७४

यापुढील सुिाररत आवत्त
ृ ीची ननसमवती केंट, िॅम्पशायर, सरे , ससेक्स, समडलसेक्स आणण लंडन मिील

आणण श्रेष्ट्ठ लोकांनी' तयार केली.

'ज्येष्ट्ठ आणण श्रेष्ट्ठ लोकांच्या' ससमतीने स्टार अँड गाटवर येथे केली.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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१७८६

यापढ
ु ील सि
ु ारणा याच प्रकारच्या केंट, िॅम्पशायर, सरे , ससेक्स, समडलसेक्स आणण लंडन मिील

१७८८

एमसीसी कायद्याची पहिली संहिता ३० मे रोजी स्वीकारली गेली.

१८३५

कायद्याची नवी संहिता एमसीसीच्या ससमतीने १९ मे रोजी मंजरू केली.

१८८४

जगभरातल्या क्रिकेट क्लब्सशी चचाव करून कािी मित्त्वाच्या बदलांसि नवी संहिता २१ एवप्रल रोजी

१९४७

कायद्याची नवी संहिता ७ मे रोजी एमसीसीच्या ववशेर्ष सववसािारण सभेत मंजूर झाली. त्यातील

''ज्येष्ट्ठ आणण श्रेष्ट्ठ लोकांच्या' ससमतीने केली.

एमसीसीच्या ववशेर्ष सववसािारण सभेत मंजरू झाली.

बदलांचा मुख्य उद्दे श कायद्यांमध्ये स्पष्ट्टता आणणे, त्याची अधिक चांगली मांडणी करणे आणण ते
समजायला अधिक सोपे करणे िा िोता.

१९७९

सन १९४७ मिील संहितेच्या पाच आवत्त्ृ यांनत
ं र नवीन आवत्त
ू सरू
ु झाले, ज्याचा
ृ ीचे काम १९७४ पासन

उद्दे श त्यातील कािी ववसंगती दरू करणे आणण इतर कािी आवश्यक सुिारणा करून त्यात स्पष्ट्टता
व सािेपणा आणणे िा िोता. कायद्याची नवी संहिता एमसीसीच्या ववशेर्ष सववसािारण सभेत २१
नोव्िें बर रोजी मंजरू झाली व १९८० साली अंमलात आणली गेली.

१९९२

दरम्यानच्या १२ वर्षाांमध्ये मंजरू झालेल्या सि
ु ारणांचा अंतभावव करून १९८० च्या संहितेच्या दस
ु ऱया

२०००

क्रिकेटमिील णखलाडूवत्त
ृ ीची पररभार्षा स्पष्ट्ट केलेल्या प्रस्तावनेसि कायद्यांची नवी संहिता ३ मे २०००

२००७

एमसीसीने कायद्याचे कायवकारी मंडळ बदलून कायद्याची उपससमती स्थापन केली.

२०१०

सन २००० सालच्या संहितेची चौथी आवत्त
ृ ी प्रकासशत झाली. ५ मे रोजी झालेल्या ववशेर्ष सववसािारण

आवत्त
ृ ीची ननसमवती केली गेली.
रोजी मंजूर केली गेली.

सभेत एमसीसीच्या सदस्यांनी, एमसीसीच्या ससमतीला सदस्यांच्या मंजरु ीसशवाय क्रिकेटचे कायदे
बदलण्याचा अधिकार असल्याचे मानय केले.

२०१७

सन २००० सालच्या संहितेच्या सिा आवत्त्ृ यांनंतर, १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नवीन संहिता अस्स्तत्वात
आली.

दरवर्षी कायद्यांववर्षयी अनेक प्रश्न एमसीसीकडे ननणवयासाठी पाठवले जातात. कायद्याचे सववमानय पालक

म्िणून एमसीसी, अशा प्रश्नांची उत्तरे दे ण्यास व कायद्याचा नेमका अथव सांगण्यास नेिमीच तयार असते. मात्र

िलक्या प्रतीच्या क्रकंवा कोणत्यािी प्रकारे पैज अथवा जग
ु ाराशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे न दे ण्याचा
िक्क एमसीसी राखून ठे वत आिे.
जी. डब्लू. लवेंडर

कायवकारी अधिकारी आणण सधचव, एमसीसी
लॉडवस क्रिकेट मैदान,
लंडन, NW8 8QN
१ ऑक्टोबर २०१७

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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उददे शशका - क्रिकेटमिील णखलाडूवत्त
ृ ी

५

कायदा २

७

कायदा १

खेळाडू

कायदा ३

स्कोअरसव

१२

बॅट

१३

कायदा ४
कायदा ५

कायदा ६
कायदा ७
कायदा ८
कायदा ९

पंच
चेंडू

खेळपट्टी
िीझेस
यष्ट्टी

खेळण्याच्या क्षेत्राची
तयारी व दे खभाल

६

१२
१६
१७
१८
१९

कायदा १० खेळपट्टी आच्छाहदत करणे

२१

कायदा १२ खेळाची सुरुवात;

२६

कायदा ११ मध्यंतरे

खेळ थांबवणे

२२

कायदा १३ डाव

२९

कायदा १५ डाव घोवर्षत करणे व

३१

कायदा १४ फॉलोऑन

डाव न खेळता सोडणे

३०

कायदा १६ ननकाल

३१

कायदा १८ िावा जमा करणे

३६

कायदा १७ र्षटक

कायदा १९ सीमारे र्षा
कायदा २० डेड चेंडू
कायदा २१ नोबॉल

कायदा २२ वाईड चेंडू

कायदा २३ बाय व लेग बाय

कायदा २४ क्षेत्ररक्षकाची अनप
ु स्स्थती;
बदली खेळाडू

३४
४०
४४
४६
५०
५२
५३

कायदा २५ फलंदाजाचा डाव; रनर

५६

कायदा २७ यष्ट्टीरक्षक

६१

कायदा २६ मैदानावरील सराव
कायदा २८ क्षेत्ररक्षक

कायदा २९ यष्ट्टी पडली

कायदा ३० फलंदाज त्याच्या/नतच्या
िीझबािेर

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९) मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी

५९
६३
६६
६७
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कायदा ३१ अपील्स

६९

कायदा ३३ झेल

७१

कायदा ३२ बत्रफळाचीत
कायदा ३४ चेंडू दोनदा मारला
कायदा ३५ स्वयंचीत
कायदा ३६ पायचीत

कायदा ३७ क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणणे
कायदा ३८ िावचीत

कायदा ३९ यष्ट्टीचीत

कायदा ४० उसशर झाला म्िणून बाद
कायदा ४१ अनुधचत खेळ

कायदा ४२ खेळाडूंचे वतवन

७०
७२
७३
७४
७५

पररशशष्ट 'अ' मजकुरात स्पष्ट्ट न केल्या
गेलेल्या शब्दांच्या क्रकंवा
वाक्प्रचारांच्या व्याख्या
पररशशष्ट 'ब'

पररशशष्ट 'ड'

७९

ववषय सूची

८०

आणण त्याचे स्पष्ट्टीकरण
कायदा ५ (बॅट)

१०९

पररशशष्ट 'क' कायदे ६ (खेळपट्टी)

७७
७८

१०२

पररशशष्ट 'इ'

११३

आणण ७ (िीझेस)
कायदा ८ (यष्ट्टी)

११४

यस्ष्ट्टरक्षणाचे ग्लोव््ज

११५
११६

९५

प्रस्तत
ु अनव
ु ाद मळ
ू इंग्रजी कायद्याप्रमाणे करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आिे. तथावप, अथव स्पष्ट्ट
िोण्यासाठी कािी हठकाणी थोडी सवलत घेण्यात आलेली आिे. मात्र, वादाच्या प्रसंगी मूळ इंग्रजी
कायदे च प्रमाणभूत मानावेत.

कािी सूचना असल्यास impranav_2000@yahoo.com वर संपकव सािावा.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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उददे शशका - क्रिकेटमधील णखलाडूवत्त
ृ ी
क्रिकेट या खेळाची लोकवप्रयता व या खेळातून समळणारा आनंद िा केवळ खेळ ननयमाप्रमाणे
खेळल्यामुळेच नव्िे तर णखलाडूवत्त
ृ ीने खेळल्यामुळेिी समळतो.

खेळ णखलाडूवत्त
ु य जबाबदारी कणविारांवर असेल, मात्र, यात सवव
ृ ीने खेळला जाईल िे पािण्याची मख्
खेळाडू, पंच, स्कोअरसव, सामनयाचे अधिकारी आणण, ववशेर्षतः कननष्ट्ठ दजावच्या क्रिकेटमध्ये, सशक्षक,
प्रसशक्षक आणण पालक यांचा सिभाग असावा.

आदर िा क्रिकेटमिील णखलाडूवत्त
ृ ीच्या केंद्रस्थानी असावा.
तुमच्या संघाचा कणविार, संघातील सिकारी, ववरुद्ि संघ आणण पंचांचे अधिकार यांचा आदर करावा.
खेळ झुंजार वत्त
ृ ीबरोबरच णखलाडूवत्त
ृ ीनेिी खेळावा.
पंचांच्या ननणवयाचा स्वीकार करावा.
तुमच्या स्वतःच्या वागणुकीने सकारात्मक वातावरण तयार करावे व इतरांनािी तसे वागण्यास
प्रोत्सािन द्यावे.

जेव्िा पररस्स्थती तुम्िाला अनुकूल नसेल तेव्िािी वागणुकीत स्वयंसशस्त दाखवावी.
प्रनतस्पिी संघाच्या यशाबद्दल त्यांचे असभनंदन करावे व तुमच्या स्वतःच्या संघाच्या यशाचा मनमुराद
आनंद लुटावा.

सामनयाचा ननकाल कािीिी लागला तरी सामनयाच्या शेवटी अधिकाऱयांचे व ववरुद्ि संघाचे आभार
मानावेत.
क्रिकेट िा एक रोमांचक खेळ आिे जो नेतत्ृ वगण
ु , मैत्री आणण सांनघक प्रयत्न यांच्या वाढीस प्रोत्सािन
दे तो व, णखलाडूवत्त
ृ ीने खेळल्यास, ववववि राष्ट्राच्या, संस्कृतीच्या आणण िमावच्या लोकांना एकत्र आणतो.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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क्रिकेट या खेळात खेळाडू, पंच आणण स्कोअरर स्त्री क्रकं वा पुरुर्ष कोणीिी असू शकतील आणण कायदे

सवाांना सारखेच लागू राितील. संपूणव मजकूरात, तो/ती अशा पुस्ल्लंगी क्रकं वा स्त्रीसलंगी सववनामाचा वापर,
कायद्याची स्पष्ट्टता कमी िोणार नािी याची काळजी घेऊन, शक्य तेवढा सववसमावेशक व व्यविायव

केलेला आिे . जेथे ववशेर्ष उल्लेख केलेला आिे तेथे सोडून, कायद्यातील सवव तरतुदी स्त्री व पुरुर्ष सवाांना
समान लागू िोतील.
कायदा १
१.१

खेळाडू

खेळाडूंची संख्या
सामना दोन संघात खेळवला जाईल. प्रत्येक संघात ११ खेळाडू असतील ज्यांपैकी एक कणविार
असेल.

आिी करार केल्यास सामना ११ पेक्षा कमी क्रकं वा जास्त खेळाडूंच्या संघात खेळवता येईल. मात्र
किीिी अकरा पेक्षा जास्त खेळाडू क्षेत्ररक्षण करणार नािीत.

जर सामनयादरम्यान कोणत्यािी कारणासाठी संघातील खेळाडूंची संख्या मूळ नामांकन झालेल्या
खेळाडूंच्या

संख्येपेक्षा

कमी

झाली

तर,

कायद्यानुसार

अथवा

नाणेफेकीआिी

झालेल्या

करारानुसार, सामना शक्य तेवढा वेळ चालू रािील.
१.२

नामांकन आणण खेळाडूंच्या मूळ यादीत बदल
नाणेफेकीआिी दोनिी कणविार त्याच्या/नतच्या संघातील खेळाडूंची यादी कोणत्यािी एका पंचाकडे
लेखी स्वरूपात सादर करतील. नामांकनानंतर ववरुद्ि संघाच्या कणविाराच्या परवानगीसशवाय
यात बदल करता येणार नािी.

१.३

कणणधार
१.३.१

कोणत्यािी वेळी जर कणविार उपलब्ि नसेल तर त्याच्या/नतच्या ऐवजी त्याचा/नतचा
प्रनतननिी िी भूसमका पार पाडेल.

१.३.२

जर खेळाडूंचे नामांकन करण्यासाठी कणविार उपलब्ि नसेल तर त्या संघाशी संबंधित
कोणतीिी व्यक्ती त्याचा/नतचा प्रनतननिी म्िणून िी जबाबदारी पार पाडेल. १.२ पािा.

१.३.३

खेळाडूंचे नामांकन झाल्यावर किीिी, नामांकन झालेला/झालेली एक खेळाडूच या
कायद्यात नमूद केलेली कणविाराची कतवव्ये आणण जबाबदाऱया पार पडू शकेल ज्यात
नाणेफेकीचािी समावेश असेल. कायदा १३.४ (नाणेफेक) पािा.

१.४

कणणधाराची जबाबदारी
खेळ णखलाडूवत्त
ु ार खेळला जात आिे िे पािण्याची जबाबदारी
ृ ीला िरून तसेच कायद्यानस

सववस्वी कणविारांची रािील. ‘उद्दे सशका - क्रिकेटमिील णखलाडूवत्त
ृ ी’ आणण कायदा ४१.१ (उधचत
व अनधु चत खेळ - कणविारांची जबाबदारी) पािा.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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कायदा २
२.१

पंच

तनयुक्ती आणण उपस्स्िती
सामनयापूवी, खेळावर कायद्यानुसार व ननष्ट्पक्षपातीपणे ननयंत्रण ठे वण्यासाठी, प्रत्येक बाजूला एक,
याप्रमाणे दोन पंचांची ननयुक्ती केली जाईल. पंच दररोज खेळ सुरू िोण्याच्या ननिावररत वेळेआिी
कमीत कमी ४५ समननटे मैदानावर उपस्स्थत राितील आणण मैदानाधिकाऱयांना तसे कळवतील.

२.२

पंच बदलणे
सामनयादरम्यान एखादा पंच, अपवादात्मक पररस्स्थतीत, केवळ तो/ती जखमी झाल्यास क्रकं वा
आजारी पडल्यास, बदलता येईल. जर पंच बदलावाच लागला तर बदली

पंच केवळ

स्रायकरकडील पंच म्िणून काम पािील. मात्र जर दोनिी कणविारांची सिमती असेल तर बदली
पंच, संपूणव जबाबदारी स्वीकारे ल.
२.३

कणणधारांशी सल्लामसलत
नाणेफेकीआिी पंच
२.३.१

कणविारांची भेट घेतील व खालील गोष्ट्टी ननिावररत करतील.
२.३.१.१

सामनयादरम्यान वापरायचे चें डू. कायदा ४ (चें डू) पािा.

२.३.१.२

खेळाचे तास व ठरलेल्या मध्यंतरांची वेळ आणण कालाविी. एकहदवसीय
सामनयामध्ये

चिापानाच्या

मध्यंतरासाठी

ववसशष्ट्ट

वेळ

ठरवण्याची

आवश्यकता नािी. त्याऐवजी चिापानाचे मध्यंतर दोन डावांच्या मध्ये
घेण्याचे ठरवण्यात येऊ शकेल. कायदा ११ (मध्यंतरे ) पािा.
२.३.१.३

सामनयादरम्यान कोणते घड्याळ वापरणार आणण आवश्यकता भासल्यास
कोणत्या दस
ु ऱया घड्याळाचा आिार घेणार.

२.३.१.४

मैदानाची सीमारे र्षा आणण सीमापार चें डूच्या िावा. मैदानात एखादा अडथळा

असल्यास आणण चें डूचा त्याला स्पशव झाल्यास चें डू सीमापार गेला असे
िरणार क्रकं वा कसे? कायदा १९ (सीमारे र्षा) पािा.

२.३.२

२.३.१.५

आच्छादनांचा वापर. कायदा १० (खेळपट्टी आच्छाहदत करणे) पािा.

२.३.१.६

सामनयाच्या संचालानावर पररणाम करणाऱया इतर कािी ववशेर्ष अटी.

स्कोअरसवना वरील २.३.१.२, २.३.१.३, २.३.१.४, आणण २.३.१.६ मिील मुद्द्यांववर्षयी
माहिती दे तील.

२.४

यष्टी, िीझेस आणण सीमारे षा
नाणेफेकीआिी आणण सामनयादरम्यान पंच पुढील गोष्ट्टींववर्षयी खात्री करून घेतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२.४.१

यष्ट्टी योग्य प्रकारे रोवलेल्या आिे त. कायदा ८ (यष्ट्टी) पािा.

२.४.२

िीझेस योग्य प्रकारे आखलेली आिे त. कायदा ७ (िीझेस) पािा.

२.४.३

खेळाच्या मैदानाची सीमारे र्षा कायदे १९.१ (मैदानावरील सीमारे र्षा ननिावररत करणे),
१९.२ (सीमारे र्षा ठरवणे व नतची आखणी) आणण १९.३ (सीमारे र्षा पूवववत करणे) यांना
अनुसरून आिे .

२.५

सामन्याचे संचालन, सामन्यात वापरण्याच्या वस्तू आणण उपकरणे
नाणेफेकीआिी आणण सामनयादरम्यान पंच पुढील गोष्ट्टींची खात्री करून घेतील.
२.५.१

सामनयाचे संचालन पण
ू वपणे कायद्यानस
ु ार िोत आिे .

२.५.२

सामनयात वापरण्याच्या वस्तू पुढील तरतुदींप्रमाणे आिे त.
२.५.२.१

कायदा ४ (चें डू).

२.५.२.२

कायदा ५ (बॅट) आणण पररसशष्ट्ट 'ब' मिील बािे रून हदसू शकणाऱया
तरतुदी.

२.५.२.३

कायदा ८.२ (यष्ट्टीची मापे) आणण ८.३ (बेल्स) क्रकं वा, लागू असल्यास,
कायदा ८.४ (लिान वयोगटाचे क्रिकेट).

२.५.३

कोणतािी खेळाडू परवानगी असलेल्या उपकरणांव्यनतररक्त इतर उपकरण वापरत
नािी. पररसशष्ट्ट अ.२ पािा. ववशेर्षतः त्यातील 'संरक्षक िे ल्मेट'चा अथव पािा.

२.५.४
२.६

यस्ष्ट्टरक्षणाचे ग्लोव््ज कायदा २७.२ (ग्लोव््ज) च्या तरतुदींना अनुसरून आिे त.

उचचत व अनचु चत खेळ
उधचत व अनुधचत खेळ ठरवण्याचा अधिकार सववस्वी पंचांचा असेल.

२.७

मैदान, िवामान व प्रकाश यांची योग्यता
२.७.१

मैदान, िवामान व प्रकाश क्रकं वा इतर कािी अपवादात्मक पररस्स्थती खेळण्यासाठी
िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल आिे का, याचा ननणवय सववस्वी पंचांचा असेल.
केवळ पररस्स्थती आदशव नािी म्िणजे ती िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल आिे असे मानले
जाणार नािी.

मैदानावरील गवत आणण चें डू ओलसर आिे म्िणून पररस्स्थती खेळण्यास प्रनतकूल
क्रकं वा िोकादायक आिे असे मानले जाणार नािी.
२.७.२

प्रत्यक्ष पररस्स्थती जर कोणत्यािी खेळाडूच्या क्रकं वा पंचाच्या सुरक्षक्षततेला िोका पोिोचवू

शकणारी आणण भववष्ट्यकाळातील जोखमीचा अंदाज बांिता येण्यासारखी असेल तर
अशी पररस्स्थती िोकादायक मानली जाईल.
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२.७.३

जरी कोणाच्यािी सुरक्षक्षततेला िोका नसला तरी, ज्या पररस्स्थतीत खेळ चालू ठे वणे
शिाणपणाचे ठरणार नािी अशी पररस्स्थती खेळण्यास प्रनतकूल मानली जाईल.

२.७.४

जर पंचांच्या मते मैदान एवढे ओले क्रकं वा ननसरडे आिे की ज्यामुळे गोलंदाजांचा पाय

घसरू शकेल, क्षेत्ररक्षकाला मुक्तपणे िालचाल करता येणार नािी क्रकं वा फलंदाजांना
त्यांचे फटके खेळताना क्रकं वा िाव घेताना अडचण येईल तर, अशी पररस्स्थती
खेळण्यास िोकादायक आणण प्रनतकूल मानली जाईल.
२.८

धोकादायक क्रकं वा प्रततकूल पररस्स्ितीत खेळ िांबवणे
२.८.१

मैदानाववर्षयीच्या सवव संदभाांत खेळपट्टीचा अंतभावव असेल. कायदा ६.१ (खेळपट्टीचे
क्षेत्र) पािा.

२.८.२

जर कोणत्यािी पंचाच्या मते, मैदान, िवामान, प्रकाश क्रकं वा अनय कोणतीिी पररस्स्थती
खेळण्यास िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल असेल तर पंच खेळ थांबवतील क्रकं वा सुरू करणार
नािीत क्रकं वा पुनिा सुरू करणार नािीत.

२.८.३

जेव्िा खेळ थांबववलेला असेल तेव्िा पररस्स्थतीवर दे खरे ख करण्याची जबाबदारी पंचांची
असेल. ते योग्य नततक्या वेळा, खेळाडू क्रकं वा अधिकारी यांना बरोबर न घेता,

मैदानाची पािणी करतील. पररस्स्थती िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल नािी याबाबत दोनिी
पंचांचे एकमत झाल्याबरोबर ते खेळ पुनिा सुरू करण्यासाठी खेळाडूंना पाचारण
करतील.
२.९

पंचांची जागा
ननणवय द्यावा लागेल अशी कोणतीिी घटना जेथून सवावत चांगली हदसेल अशा हठकाणी पंच उभे
राितील.

िी गोष्ट्ट ववचारात घेऊन, गोलंदाजाला रन-अप घ्यायला व स्रायकरला चें डू पिायला अडथळा
येणार नािी अशा हठकाणी गोलंदाजाकडील पंच उभा रािील.

स्रायकरकडील पंच ऑन साईड ऐवजी खेळपट्टीच्या ऑफ साईडला उभा रािू शकेल. असे
करताना त्याने/नतने क्षेत्ररक्षण संघाचा कणविार, स्रायकर व दस
ु ऱया पंचाला सांगावे.
२.१०

पंचांनी बाजू बदलणे
दोनिी संघांचा एक-एक डाव पूणव झाल्यावर पंच आपली बाजू बदलतील. कायदा १३.३ (पूणव
झालेला डाव) पािा.

२.११

मतभेद आणण वादवववाद
कोणत्यािी मद्
ु द्यावर मतभेद क्रकं वा वादवववाद झाल्यास दोनिी पंच समळून अंनतम ननणवय
घेतील. कायदा ३१.६ (पंचांची सल्लामसलत) सद्
ु िा पािा.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२.१२

पंचाचा तनणणय
पंच आपला कोणतािी ननणवय बदलू शकेल, मात्र असा बदल तातडीने करायला िवा. या
व्यनतररक्त पंचानी एकदा हदलेला ननणवय अंनतम रािील.

२.१३

इशारे
२.१३.१

पंच खालील प्रमाणे इशारे करतील.
२.१३.१.१

चें डू खेळीत असताना करावयाचे इशारे
डेड चें डू - मनगटे कमरे च्या खाली पन
ु िा पन
ु िा एकमेकांवरून आडवी िलवन
ू
नोबॉल - एक िात आडवा िरून
बाद दे णे - तजवनी डोक्याच्या वर उं चावून (नाबाद असल्यास पंच तसा
पुकार करे ल)

वाईड - दोनिी िात आडवे िरून
२.१३.१.२

चें डू डेड झाल्यावर गोलंदाजाकडील पंच 'बाद' सोडून २.१३.१.१ मिील सवव
इशारे स्कोअरसवना पुनिा करे ल.

२.१३.१.३

खालील इशारे स्कोअरसवना चें डू डेड झाल्यावरच केले जातील.
चौकार– एक िात बाजूने िलवून व शेवटी छातीजवळ थांबवून
षटकार - दोनिी िात डोक्याच्या वर उं चावून
बाय - उघडा िात डोक्याच्या वर उं चावन
ू
शेवटच्या तासाची सुरुवात - एक िात उं च करून दस
ु ऱया िाताने उं चावलेल्या
िाताचे मनगट दाखवून

फलंदाजी संघास ५ दं ड धावा बिाल करणे - एका खांद्याला ववरुद्ि िाताने
पुनिा पुनिा स्पशव करून
क्षेत्ररक्षक संघास ५ दं ड धावा बिाल करणे - एक िात ववरुद्ि खांद्यावर
नुसता ठे वून.
लेग बाय- उं चावलेल्या गुढघ्यास िाताने स्पशव करून
नवीन चें डू - चें डू डोक्याच्या वर िरून.
पूवीचा इशारा रदद करणे - दोनिी खांद्यांना ववरुद्ि िाताने स्पशव करून.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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तोकडी धाव - िात वर वाकवून जवळच्या खांद्याला बोटाच्या टोकांनी स्पशव

करून.
पुढील

इशारे

गुन्यांबद्दल

खेळाडूंच्या

आिे त.

वतवणुकीबद्दलच्या

प्रत्येक

इशाऱयाचे

दोन

नतसऱया
भाग

आणण
आिे त.

चौथ्या

स्तराच्या

स्कोअरसवनी

दोनिी

भागांसाठी वेगवेगळी पोच द्यावी.
ततसऱ्या स्तराचा गन्
ु िा
भाग १ - एक िात बाजूला आडवा करून आणण तो एकसारखा वर खाली
करून.

भाग २ - दोनिी िात खांद्याच्या उं चीपयांत उं चावन
ू , िाताची बोटे पसरवन
ू ,
िाताचे तळवे स्कोअररच्या हदशेने िरून.
चौथ्या स्तराचा गुन्िा
भाग १ - एक िात बाजूला आडवा करून आणण तो एकसारखा वरखाली
करून.

भाग२ - तजवनी, शरीराच्या एका बाजूला खांद्याच्या उं चीपयांत वर उचलून.
२.१३.१.४

तोकड्या िावेचा इशारा सोडून २.१३.१.३ मिील सवव इशारे गोलंदाजाकडील

पंच करे ल. तोकड्या िावेचा इशारा, तोकडी िाव ज्या बाजूला काढली असेल
त्या बाजूचा/बाजूची पंच करे ल. मात्र स्कोअररला करायच्या शेवटच्या

इशाऱयाची व एका पेक्षा जास्त तोकड्या िावा असल्यास, क्रकती िावा जमा
करायच्या िे त्याला कळवण्याची जबाबदारी गोलंदाजाकडील पंचाची असेल.
२.१३.२

खेळ पढ
ु े सरू
ु करण्याआिी, आपल्या प्रत्येक इशाऱयाची स्कोअररकडून वेगवेगळी पोच
समळे पयांत पंच थांबेल.

जर एकापेक्षा जास्त इशारे करायचे असतील तर, ज्या िमाने प्रसंग घडले त्या िमाने
ते करावेत.
२.१४

पंचांना कळवणे
या कायद्यानुसार, कणविाराने क्रकं वा इतर खेळाडूंनी पंचांना दे ण्याची माहिती कोणत्यािी एका
पंचाला दे णे पुरेसे असेल. सदर माहिती तो/ती पंच दस
ु ऱया पंचाला कळवेल.

२.१५

धावसंख्येची अचूकता
जेथे शंका असेल तेथे पंचांनी व स्कोअरसवनी सल्लामसलत करणे आवश्यक आिे . संपूणव

सामनयात िावा, बाद झालेले गडी आणण, योग्य तेथे, टाकलेल्या र्षटकांची संख्या यांच्या
अचक
ू तेबद्दल पंच स्वतःची खात्री करून घेतील. स्कोअरसवबरोबर अशी सिमती पंच, पाण्याची
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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मध्यंतरे

सोडून, इतर मध्यंतरांत आणण सामना संपल्यावर करून घेतील. कायदे

३.२

(िावसंख्येची अचूकता), १६.८ (ननकालाची अचूकता) आणण १६.१० (ननकाल बदलता येणार नािी)
पािा.
कायदा ३
३.१

स्कोअरसण

स्कोअरसणची नेमणूक
काढलेल्या िावा, बाद झालेले गडी आणण, योग्य तेथे, टाकलेली र्षटके यांची नोंद करण्यासाठी
दोन स्कोअरसवची नेमणक
ू करण्यात येईल.

३.२

धावसंख्येची अचूकता
स्कोअरसव आपल्या नोंदी बरोबर असल्याची वेळोवेळी खात्री करतील. ते पंचांबरोबर, काढलेल्या
िावा, बाद झालेले गडी आणण, योग्य तेथे, टाकलेली र्षटके यांबाबत, पाण्याची मध्यंतरे सोडून,
इतर मध्यंतरांत आणण सामना संपल्यावर, सिमती करून घेतील. कायदा २.१५ (िावसंख्येची
अचूकता) पािा.

३.३

इशाऱ्याची पोच दे णे
स्कोअरसव पंचांनी त्यांना हदलेल्या सवव सूचना व इशारे स्वीकारतील व लगेचच प्रत्येक इशाऱयाची
वेगवेगळी पोच दे तील.

कायदा ४
४.१

चें डू

वजन व आकार
चें डू, नवीन असताना, त्याचे वजन ५.५ औंस/१५५.९ ग्रॅम पेक्षा कमी क्रकं वा ५.७५ औंस/१६३ ग्रॅम
पेक्षा जास्त असू नये आणण त्याचा परीघ ८.८१ इंच/२२.४ से.मी. पेक्षा कमी क्रकं वा ९ इंच/२२.९
से.मी. पेक्षा जास्त नसावा.

४.२

चें डूची तनवड आणण ताबा
४.२.१

पंचांनी ननवडलेल,े सामनयात वापरायचे सवव चें डू नाणेफेकीच्या आिीपासन
ू ते सामना
संपेपयांत पंचांच्या ननयंत्रणाखाली राितील.

४.२.२

गडी बाद झाल्यावर, मध्यंतर सुरू झाल्यावर क्रकं वा सामनयात व्यत्यय आल्यास पंच
चें डू आपल्या ताब्यात घेतील.

४.३

नवीन चें डू
सामनयापूवी

दस
ु रा कािी करार झालेला नसल्यास, कोणतािी कणविार प्रत्येक डावाच्या

सुरूवातीला नवीन चें डूची मागणी करू शकेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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४.४

एकापेक्षा जास्त हदवसांच्या सामन्यात नवीन चें डू
अपूणव र्षटक सोडून, जुनया चें डूने टाकलेली र्षटके ८० क्रकं वा त्यापेक्षा जास्त असतील, तर
एकापेक्षा जास्त हदवसांच्या सामनयात, क्षेत्ररक्षण संघाचा कणविार नवीन चें डूची मागणी करू
शकेल. जेव्िा खेळण्यासाठी नवीन चें डू घेतला जाईल तेव्िा पंच दस
ु ऱया पंचाला त्याची माहिती
दे ईल व, फलंदाजांना व स्कोअरसवना तसे सधू चत करे ल.

४.५

चें डू िरवला क्रकं वा खेळण्यास तनरुपयोगी झाला
जर, सामना चालू असताना, चें डू िरवला क्रकं वा िाती येत नसला क्रकं वा सामानय वापरामळ
ु े तो

खेळण्यास ननरुपयोगी झाला आिे याववर्षयी पंचांचे एकमत झाले तर त्याऐवजी जवळपास
आिीच्या चें डू इतकी झीज झालेला असा दस
ु रा चें डू घेतला जाईल. जेव्िा चें डू बदलला जाईल
तेव्िा पंच फलंदाजांस व क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविारास त्याववर्षयी माहिती दे ईल.
४.६

मोजमापे
वरील ४.१ मध्ये हदलेली मोजमापे फक्त पुरुर्षांच्या क्रिकेटसाठी लागू राितील. पुढील मोजमापे
महिला क्रिकेट व लिान वयोगटाच्या १३ वर्षावखालील मुलांच्या क्रिकेटमध्ये लागू िोतील.
४.६.१

महिला क्रिकेट
वजन: ४.९४ औंस/१४० ग्रॅम ते ५.३१ औंस/१५१ ग्रॅम पयांत
परीघ: ८.२५ इंच/२१.० से.मी. ते ८.८८ इंच/२२.५ से.मी. पयांत

४.६.२

लिान वयोगटाचे क्रिकेट - १३ वर्षावखालील मल
ु ांसाठी
वजन: ४.६९ औंस/१३३ ग्रॅम ते ५.०६ औंस/१४४ ग्रॅम पयांत
परीघ: ८.०६ इंच/२०.५ से.मी. ते ८.६९ इंच/२२.० से.मी. पयांत

कायदा ५
५.१

बॅट

बॅट
५.१.१

बॅटचे दोन भाग असतात, एक िँडल आणण एक पाते.

५.१.२

बॅटवरील प्राथसमक बंिने व नतची मोजमापे या कायद्यामध्ये नमूद केलेली आिे त व
त्याचा सववस्तर तपशील पररसशष्ट्ट 'ब' मध्ये हदला आिे .

५.२

िँडल
५.२.१

िँडल प्रामुख्याने बांबूचे आणण/क्रकं वा लाकडाचे बनवलेले असावे.

५.२.२

पात्याच्या पण
ू वपणे बािे र असलेला िँडलचा भाग िा िँडलचा वरचा भाग म्िणन
ू
ओळखला जाईल. तो बॅट िरता यावी यासाठी एका सरळ दांडयासारखा असेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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५.२.३
५.३

या बॅटच्या वरच्या भागाला पररसशष्ट्ट ब.२.२ मध्ये सांधगतल्याप्रमाणे ग्रीप लावता येईल.

पाते
५.३.१

बॅटचे पाते म्िणजे, ५.२ आणण पररसशष्ट्ट ब.३ मध्ये सांधगतल्याप्रमाणे िँडल सोडून
इतर सवव बॅट.

५.३.२

पाते िे फक्त लाकडाचेच असावे.

५.३.३

बॅटच्या पात्यावर व्यावसानयक धचनिे असू शकतील ज्यांचा आकार पररसशष्ट्ट ब.६
मिील तपसशलाप्रमाणे असावा.

५.४

संरक्षण आणण दरु
ु स्ती
खालील सवव बाबी पररसशष्ट्ट ब.४ मिील तपसशलाप्रमाणे असाव्यात तसेच त्यामुळे ५.५ मिील
तरतुदींचे उल्लंघन िोऊ नये.
५.४.१

केवळ,
पात्याचा पष्ट्ृ ठभाग, कडा क्रकं वा खांदे यांच्या संरक्षणासाठी
क्रकं वा

पात्याचा पष्ट्ृ ठभाग खराब झाला असल्यास त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी,

वापरण्यात येणारा पदाथव, पात्यावर लावण्याच्या वेळी क्रकं वा त्यानंतर, कडक िोणार
नसावा.
५.४.२

पष्ट्ृ ठभागाचे नुकसान सोडून पात्याच्या खराब झालेल्या इतर भागाच्या दरु
ु स्तीकरता
५.४.२.१

पात्याच्या आत घन पदाथव घालता येईल.

५.४.२.२

पात्याच्या

आत

घालण्यासाठी

फक्त

वापरण्याची परवानगी असेल.
५.४.३

लाकूड

आणण

गरजेपुरता

गोंद

पात्याच्या तळाचे नक
ु सान िोऊ नये म्िणन
ू त्याच्या संरक्षणासाठी एखादा पदाथव

त्यावर लावता येईल मात्र असा पदाथव पात्याचा पष्ट्ृ ठभाग, मागचा भाग क्रकं वा त्याच्या
बाजू यांवर जाऊ नये.
५.५

चें डूला िानी पोिोचणे
५.५.१

बॅटचा आच्छाहदत क्रकं वा अनाच्छाहदत असा कोणतािी भाग, त्यात वापरण्यात आलेल्या
पदाथावच्या कठीणपणामुळे

आणण/क्रकं वा

त्याच्या

प्रमाणाबािे र झीज िोईल अशा प्रकारचा नसावा.
५.५.२

पष्ट्ृ ठभागाच्या

पोतामुळे, चें डूची

तसेच बॅटच्या कोणत्यािी भागावरील कोणत्यािी कारणासाठी वापरण्यात आलेल्या
कोणत्यािी पदाथावमुळे चें डूची प्रमाणाबािे र झीज िोऊ नये.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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५.५.३

या कायद्यापुरते, प्रमाणाबािे र झीज म्िणजे पात्यावरील आच्छादनासशवाय फक्त

लाकडाच्या बॅटने चें डू मारल्यामुळे सामानयतः चें डूची जी झीज िोते, त्यापेक्षा जास्त
िोणारी झीज.
५.६

चें डूचा स्पशण
या कायद्यांमध्ये,
५.६.१

वेगळे नमद
ू केलेले नसल्यास, बॅट म्िणजे फलंदाजाने िातात क्रकं वा त्याने/नतने िातात
घातलेल्या ग्लोव्िमध्ये, िरलेली बॅट.

५.६.२

चें डूचा पुढील ५.६.२.१ ते ५.६.२.४ मिील कशालािी स्पशव झाल्यास चें डू बॅटला लागला
अथवा चें डूचा बॅटला स्पशव झाला क्रकं वा चें डू बॅटने मारला असे मानले जाईल.
५.६.२.१

प्रत्यक्ष बॅट

५.६.२.२

फलंदाजाने ज्या िातात बॅट िरलेली आिे तो िात

५.६.२.३

फलंदाजाने ज्या िातात बॅट िरलेली आिे त्या िातात घातलेल्या ग्लोव्िचा
कोणतािी भाग

५.६.२.४
५.७

५.४ प्रमाणे परवानगी असलेला इतर कोणतािी पदाथव

बॅटच्या आकारावरील मयाणदा
५.७.१

िँडलचा खालचा भाग पात्यामध्ये घातल्यानंतर बॅटची एकूण लांबी ३८ इंच/९६.५२
से.मी. पेक्षा जास्त नसावी.

५.७.२

बॅटच्या पात्याची मोजमापे खालीलपेक्षा जास्त नसावी.
रुं दी ४.२५ इंच/१०.८ से.मी.
खोली २.६४ इंच/६.७ से.मी.
कडा १.५६ इंच/४.० से.मी.
सशवाय, ती बॅट, पररसशष्ट्ट ब.८ मध्ये सांधगतल्याप्रमाणे, बॅटमापक यंत्रातूनिी जायला
िवी.

५.७.३

िमांक ६ क्रकं वा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या बॅट सोडून, इतर प्रकारच्या बॅटचे िँडल
बॅटच्या एकूण लांबीच्या ५२% पेक्षा जास्त नसावे.

५.७.४

५.४.१ मध्ये आच्छादनासाठी परवानगी हदलेल्या पदाथावची जाडी ०.०४ इंच/०.१ से.मी.
पेक्षा जास्त नसावी.

५.७.५

बॅटच्या तळाला लावण्याच्या संरक्षक पदाथावची जाडी जास्तीत जास्त ०.१२ इंच/०.३
से.मी. असावी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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५.८

बॅटचे प्रकार
५.८.१

'अ', 'ब' आणण 'क' प्रकारच्या बॅट ५.१ ते ५.७ च्या तरतुदींनुसार असाव्यात.

५.८.२

'अ' प्रकारच्या बॅट कोणत्यािी दजावच्या क्रिकेटमध्ये वापरता येतील.

५.८.३

'ड' प्रकारच्या बॅट पररसशष्ट्ट ब.७ मिील तपसशलाप्रमाणे असाव्यात आणण त्या लिान
मल
ु ांनी फक्त लिान वयोगटाच्या क्रिकेटमध्येच वापराव्यात.

५.८.४

'ब', 'क' आणण 'ड' प्रकारच्या आणण इतर कोणत्यािी प्रकारच्या बॅट संबंधित दे शातील
क्रिकेट प्रशासकांनी ठरववलेल्या एका ववसशष्ट्ट दजावपयांतच्या क्रिकेटमध्ये वापरता
येतील.

५.८.५

ज्या

बॅट

'अ' ते

'ड' यांपैकी

कोणत्याच

प्रकारात

मोडत

नािीत

त्यांना

या

कायद्याअंतगवत मानयता नािी.
कायदा ६
६.१

खेळपट्टी

खेळपट्टीचे क्षेत्र
खेळपट्टी म्िणजे २२ याडव/२०.१२ मी. लांब आणण १० फूट/३.०५ मी. रुं द असलेले आयताकृती

क्षेत्र. त्याच्या दोनिी टोकांना बोसलंग िीझ असेल आणण दोनिी बाजल
ू ा, मिल्या यष्ट्टींच्या
केंद्रबबंदल
ू ा जोडणाऱया काल्पननक रे र्षेच्या प्रत्येक बाजल
ू ा ५ फूट/१.५२ मी. अंतरावर एक, अशा

एकमेकांशी समांतर दोन काल्पननक रे र्षांनी मयावहदत असेल. जर खेळपट्टीला लागन
ू एखादी
कृबत्रम खेळपट्टी असेल आणण ती मिल्या यष्ट्टींपासन
ू ५ फुटापेक्षा कमी अंतरावर असेल तर

खेळपट्टी, त्या बाजल
ू ा, दोनिी पष्ट्ृ ठभागांना जोडणाऱया रे र्षेपयांत मयावहदत असेल. कायदे ८.१
(वणवन, रुं दी आणण यष्ट्टी रोवणे), ८.४ (लिान वयोगटाचे क्रिकेट) आणण ७.२ (बोसलंग िीझ) पािा.
६.२

खेळण्यासाठी खेळपट्टीची योग्यता
खेळण्यासाठी खेळपट्टीची योग्यता ठरवण्याचा अधिकार सववस्वी पंचांचा असेल. कायदे २.७
(मैदान, िवामान व प्रकाश यांची योग्यता) आणण २.८ (िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल पररस्स्थतीत
खेळ थांबवणे) पािा.

६.३

खेळपट्टीची तनवड आणण तयारी
सामनयापूवी खेळपट्टीच्या ननवडीची व तयारीची जबाबदारी मैदान अधिकाऱयांची असेल.
सामनयादरम्यान नतचा वापर आणण दे खभाल यांचे ननयंत्रण पंचांच्या िाती रािील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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६.४

खेळपट्टी बदलणे
सामनयादरम्यान खेळपट्टी बदलता येणार नािी. मात्र खेळपट्टीवर खेळणे िोकादायक क्रकं वा
प्रनतकूल आिे असे जर पंचांना वाटले तर दोनिी कणविारांची सिमती असल्यास ते खेळपट्टी
बदलू शकतील.

६.५

कृत्रत्रम खेळपट्टी
जर सामना कृबत्रम खेळपट्टीवर खेळवण्यात येत असेल तर अशा कृबत्रम खेळपट्टीची मोजमापे
पढ
ु ीलप्रमाणे असतील.

लांबी - कमीतकमी ५८ फूट/१७.६८ मी.
रुं दी - कमीतकमी ६ फूट/१.८३ मी.
कायदा ९.८ (कृबत्रम खेळपट्ट्या) पािा.
कायदा ७
७.१

िीझेस

िीझेस
७.२, ७.३ आणण ७.४ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, खेळपट्टीच्या दोनिी टोकांना, एक बोसलंग िीझ, एक
पॉवपंग िीझ आणण दोन ररटनव िीझेस पांढऱया रे र्षेने आखली जातील. पररसशष्ट्ट 'क' पािा.

७.२

बोशलंग िीझ
बोसलंग िीझ म्िणजे आखलेल्या रे र्षेची मागील कडा. िी रे र्षा कायदा ६.१ (खेळपट्टीचे क्षेत्र)
प्रमाणे खेळपट्टीची समाप्ती दशववते. िी रे र्षा ८ फूट ८ इंच/२.६४ मी. इतकी लांब असेल.

७.३

पॉवपंग िीझ
पॉवपंग िीझ म्िणजे आखलेल्या रे र्षेची मागील कडा. िी रे र्षा बोसलंग िीझच्या पुढे आणण त्याला
समांतर असेल आणण बोसलंग िीझपासून ४ फूट/१.२२ मी. अंतरावर असेल. पॉवपंग िीझ दोनिी

बाजूच्या मिल्या यष्ट्टींच्या केंद्रबबंदल
ू ा जोडणाऱया काल्पननक रे र्षेच्या दोनिी बाजूला कमीतकमी
६ फूट/१.८३ मी. पयांत आखलेले असेल आणण ते अमयावहदत आिे असे मानले जाईल.
७.४

ररटनण िीझेस
ररटनव िीझेस म्िणजे आखलेल्या रे र्षांची आतील कडा. िी रे र्षा, पॉवपंग िीझशी काटकोनात
आखली जाईल. िी रे र्षा दोनिी बाजूच्या मिल्या यष्ट्टींना जोडणाऱया काल्पननक रे र्षेच्या दोनिी

बाजूला ४ फूट ४ इंच/१.३२ मी. अंतरावर असेल. प्रत्येक ररटनव िीझ िे पॉवपंग िीझपासून,
त्याच्या मागे, कमीतकमी ८ फूट/२.४४ मी. पयांत आखले जाईल आणण ते अमयावहदत आिे असे
मानले जाईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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कायदा ८
८.१

यष्टी

वणणन, रुं दी आणण यष्टी रोवणे
दोनिी बाजूला, बोसलंग िीझच्या मध्यभागी यष्ट्ट्यांचे दोन संच समोरासमोर व एकमेकांना

समांतर असे रोवले जातील. प्रत्येक संच िा ९ इंच/२२.८६ से.मी. रुं द असेल. प्रत्येक संचात तीन
लाकडी यष्ट्ट्या व त्यावर दोन लाकडी बेल्स असतील. पररसशष्ट्ट 'ड' पािा.
८.२

यष्टींची मापे
यष्ट्टींची उं ची जसमनीच्या वर २८ इंच/७१.१२ से.मी. इतकी असेल आणण बेल्सच्या खाचा सोडून

त्याच्या वरच्या भागाचा आकार घुमटासारखा असेल. वरचा घुमटासारखा भाग सोडून, जसमनीच्या
वर असलेला यष्ट्टींचा आकार नळीसारखा असेल व त्याचा परीघ १.३८ इंच/३.५० से.मी. पेक्षा
कमी आणण १.५ इंच/३.८१ सेमी पेक्षा जास्त नसेल. पररसशष्ट्ट 'ड' पािा.
८.३

बेल्स
८.३.१

बेल्स, यष्ट्टींवर ठे लेल्या असताना,
▪
▪

८.३.२

यष्ट्टींिून ०.५ इंच/१.२७ से.मी. पेक्षा वर रािू नयेत.
यष्ट्टी फाकून नतरक्या न िोता त्या यष्ट्टींवर योग्य प्रकारे बसाव्यात.

प्रत्येक बेलचे माप खालीलप्रमाणे असावे. (पररसशष्ट्ट 'ड' पािा):
एकूण लांबी

- ४.३१ इंच/१०.९५ से.मी.

मिल्या नळीसारख्या भागाची लांबी

- २.१३ इंच/५.४० से.मी.

मोठी दांडी

- १.३८ इंच/३.५० से.मी.

छोटी दांडी

- ०.८१ इंच/२.०६ से.मी.

८.३.३

मोठी दांडी, छोटी दांडी आणण मिला नळीसारखा भाग यांची मध्यरे र्षा एकच असावी.

८.३.४

सामनयाची प्रशासकीय ससमती आणण मैदान अधिकारी यांची मानयता असल्यास,
खेळाडूंच्या सुरक्षक्षततेसाठी, बेल्सच्या उडण्याला मयावदा घालणारे उपकरण वापरण्यास
परवानगी असेल.

८.४

लिान वयोगटाचे क्रिकेट
यष्ट्टी आणण बेल्सची मोजमापे आणण दोनिी बाजूच्या यष्ट्टींमिील अंतर याववर्षयी संबंधित
दे शातील क्रिकेट ननयामक मंडळ ननणवय घेईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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८.५

बेल्स काढून ठे वणे
आवश्यक वाटल्यास, दोनिी पंच सिमतीने यष्ट्टींवरील बेल्स काढून ठे वतील. पंचांची अशा

प्रकारची सिमती झाल्यास दोनिी बाजूला बेल्स वापरल्या जाणार नािीत. पररस्स्थती अनुकूल
झाल्यावर लगेचच बेल्स पुनिा वापरण्यात येतील. कायदा २९.४ (बेल्स काढून ठे वणे) पािा.
कायदा ९
९.१

खेळण्याच्या क्षेत्राची तयारी व दे खभाल

रोशलंग
खालील ९.१.१ व ९.१.२ प्रमाणे सोडून सामनयादरम्यान रोसलंग केले जाणार नािी.
९.१.१

रोसलंगची वारं वाररता आणण कालाविी
सामनयादरम्यान, फलंदाजी संघाच्या कणविाराने ववनंती केल्यास खेळपट्टीवर जास्तीत
जास्त ७ समननटे रोसलंग करता येईल. िे रोसलंग सामनयाचा पहिला डाव सोडून इतर

डावांच्या सुरुवातीला आणण पहिला हदवस सोडून इतर प्रत्येक हदवसाच्या सुरुवातीला
केले जाईल. ९.१.४ पािा.
९.१.२

उसशरा सुरू िोणाऱया सामनयातील रोसलंग
वरील रोसलंग सशवाय, नाणेफेकीनंतर जर सामनयाचा पहिला डाव सरू
ु िोण्यास उसशर
झाला तर फलंदाजी संघाचा कणविार जास्तीत जास्त ७ समननटे रोसलंग करण्याची

ववनंती करू शकेल. मात्र पंचांच्या मते, उसशर झाल्यामळ
ु े खेळपट्टीच्या स्स्थतीत
लक्षणीय बदल झाला नसेल, तर ते अशा रोसलंगची परवानगी नाकारतील.
९.१.३

रोलरची ननवड
एकापेक्षा जास्त रोलर उपलब्ि असल्यास फलंदाजी संघाचा कणविार कोणता रोलर
वापरायचा त्याची ननवड करे ल.

९.१.४

रोसलंग करण्याची वेळ
हदवसाचा खेळ सरू
ु िोण्याच्या आिी करण्यात येणारे रोसलंग (जास्तीत जास्त ७

समननटे ) खेळ सुरू िोण्याच्या क्रकं वा पुनननविावररत वेळेच्या ३० समननटांपेक्षा आिी सुरू

करता येणार नािी. मात्र फलंदाजी संघाचा कणविार अशा रोसलंगची सुरुवात खेळ सरू
ु
िोण्याच्या क्रकं वा पुनननविावररत वेळेच्या १० समननटे आिीपयांत लांबवू शकेल.
९.२

खेळपट्टीवरील सैल दगड माती काढणे
९.२.१

खेळपट्टीवरील सैल दगड माती खालील वेळी काढली जाईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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९.२.१.१

प्रत्येक हदवसाचा खेळ सुरू िोण्याआिी. खेळपट्टीवरील गवत कापल्यानंतर

आणण रोसलंगच्या आिी, खेळ सुरू िोण्याच्या क्रकं वा पुनननविावररत वेळेच्या ३०
समननटे आिीपासून उसशरात उसशरा १० समननटे आिीपयांत िे केले जाईल.
९.२.१.२

दोन डावांमिील मध्यंतरात. रोसलंग करायचे असल्यास त्याआिी िे केले
जाईल.

९.२.१.३
९.२.२

खानपानाच्या सवव मध्यंतरांत.

९.२.१ प्रमाणे खेळपट्टीवरील सैल दगड माती झाडून काढली जाईल. मात्र झाडल्यामळ
ु े
खेळपट्टीवर ववपरीत पररणाम िोऊ शकेल असे पंचांना वाटले तर खेळपट्टीवरील सैल
दगड माती झाडून न काढता िाताने काढली जाईल.

९.२.३

९.२.१ व्यनतररक्त, खेळपट्टीवरील सैल दगड माती, झाडून न काढता, गवत कापायच्या

आिी, िाताने काढली जाऊ शकते आणण कोणत्यािी पंचाला आवश्यकता वाटल्यास, ते
किीिी काढली जाऊ शकते.
९.३

गवत कापणे
९.३.१

गवत कापण्याची जबाबदारी
९.३.१.१

सामनयापूवी गवत कापण्याची जबाबदारी िी सववस्वी मैदान अधिकाऱयांची
असेल.

९.३.१.२
९.३.२

त्यानंतर पंचांच्या दे खरे खीखाली गवत कापले जाईल.

खेळपट्टी आणण बािे रील मैदान
संपण
ू व सामनयात मैदानाची स्स्थती दोनिी संघांसाठी शक्य तेवढी समान रािावी

यासाठी, मैदान आणण िवामान यांची पररस्स्थती अनक
ु ू ल असल्यास, खेळपट्टी आणण
बािे रील मैदानावरील गवत, खेळ सरू
ु िोण्याची अपेक्षा असलेल्या प्रत्येक हदवशी
कापण्यात येईल.

जर, मैदान आणण िवामान यांची पररस्स्थती सोडून इतर कािी कारणामुळे बािे रील
मैदानावरील गवत कापणे शक्य नसेल तर, मैदान अधिकारी कणविारांना आणण पंचांना
सामनयादरम्यानच्या गवत कापण्याच्या प्रक्रियेववर्षयी माहिती दे तील.
९.३.३

गवत कापण्याची वेळ
९.३.३.१

खेळपट्टीवरील

गवत

कापण्याचे

काम, रोसलंगच्या

आिी

खेळपट्टी

झाडण्यापूवी, सामना सुरू िोण्याच्या क्रकं वा पुनननविावररत वेळेच्या ३० समननटे

आिी पण
ू व केले जाईल. गरज भासल्यास, गवत कापण्याआिी खेळपट्टीवरील
सैल दगड माती, झाडून न काढता, िाताने काढली जाईल. ९.२.३ पािा.
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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९.३.३.२

कोणत्यािी हदवशी बािे रील मैदानावरील गवत कापण्याचे काम सामना सरू
ु

िोण्याच्या क्रकं वा पुनननविावररत वेळेच्या १५ समननटे आिीपयांत पूणव केले
जाईल.
९.४

खेळपट्टीवर पाणी मारणे
सामनयादरम्यान खेळपट्टीवर पाणी मारले जाणार नािी.

९.५

िीझेस पन्
ु िा आखणे
कोणत्यािी पंचाला किीिी आवश्यकता भासल्यास िीझेस पुनिा आखली जातील.

९.६

पायामळ
ु े झालेल्या खड्ड्यांची दे खभाल
खेळण्यात सुलभता यावी म्िणून पंच, गरज असेल तेव्िा, फलंदाज आणण गोलंदाज यांनी केलेल्या
खड्ड्यांची स्वच्छता करून व सुकवून घेतील.

एकापेक्षा जास्त हदवसांच्या सामनयात, आवश्यकता भासल्यास, गोलंदाजाच्या शेवटच्या झेपेमुळे
झालेले खड्डे बुजवून घेण्यास पंच परवानगी दे तील. यासाठी लवकर वाळणारा मातीचा भराव
वापरता येईल.
९.७

पाऊल घसरू नये म्िणून उपाय व खेळपट्टीची देखभाल
खेळ चालू असताना, पाऊल घसरू नये म्िणून पंच खेळाडूंना भुसा वापरण्यास परवानगी दे तील,
मात्र यामुळे खेळपट्टी खराब िोऊ नये आणण कायदा ४१ (अनुधचत खेळ) चे उल्लंघन िोऊ नये.

९.८

कृत्रत्रम खेळपट्ट्या
९.१ ते ९.७ मिील तरतुदी योग्य तेथे लागू िोतील.

कायदा १०
१०.१

खेळपट्टी आच्छाहदत करणे

सामन्यापूवी
सामनयापूवी आच्छादने घालण्याची जबाबदारी मैदान अधिकाऱयांची आिे आणण गरज भासल्यास
खेळपट्टी पूणवपणे आच्छाहदत करता येईल.

तथावप, मैदान अधिकारी योग्य अशी सुवविा उपलब्ि करून दे तील की ज्यायोगे खेळाडूंच्या

नामांकानापूवी कणविार खेळपट्टी पािू शकतील व पंच कायदा २ (पंच), ६ (खेळपट्टी), ७
(िीझेस), ८ (यष्ट्टी) आणण ९ (खेळण्याच्या क्षेत्राची तयारी व दे खभाल) नस
ु ार आपली कतवव्ये
बजावू शकतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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१०.२

सामन्यादरम्यान
नाणेफेकीपूवी कािी करार झालेला नसल्यास, सामनयाच्या हदवशी रात्री आणण सामनयादरम्यान
खराब िवामानात,
१०.२.१

संपूणव खेळपट्टीवर आणण त्यापलीकडे दोनिी बाजूला ४ फूट/१.२२ मी. पयांत आच्छादने
घातली जातील.

१०.२.२
१०.३

शक्य तेथे, गोलंदाजांचे रन-अप आच्छाहदत केले जातील.

आच्छादने काढणे
१०.३.१

जर नाणेफेकीनंतर खेळपट्टी रात्रभर आच्छाहदत केलेली असेल , तर खेळ सरू
ु िोण्याची
शक्यता असलेल्या प्रत्येक हदवशी शक्य नततक्या लवकर िी आच्छादने काढली
जातील.

१०.३.२

जर खराब िवामानापासून संरक्षण करण्यासाठी हदवसािी अशी आच्छादने घातलेली
असतील क्रकं वा खराब िवामानामुळे रात्रभर घातलेली आच्छादने काढण्यास उसशर झाला
असेल तर, पररस्स्थती अनुकूल झाल्यावर तत्परतेने िी आच्छादने काढली जातील.

कायदा ११
११.१

मध्यंतरे

मध्यंतर
११.१.१

मध्यंतरांचे प्रकार खालीलप्रमाणे:
▪

११.१.२
११.२

एका हदवसाचा खेळ संपल्यापासन
ू दस
ु ऱया हदवशी खेळ सरू
ु िोईपयांतचा कालाविी

▪

दोन डावांमिील मध्यंतरे

▪

खानपानाची मध्यंतरे

▪

पाण्याची मध्यंतरे

▪

कराराप्रमाणे ठरलेले इतर कोणतेिी मध्यंतर

केवळ िी मध्यंतरे कायदा २४.२.६ साठी ननयोस्जत मध्यंतरे म्िणून िरली जातील.

मध्यंतराचा कालावधी
११.२.१

जेवणाच्या

क्रकं वा

चिापानाच्या

मध्यंतराचा

कालाविी

कायदा

२.३

(कणविारांशी

सल्लामसलत) मध्ये ठरल्याप्रमाणे असेल व िा कालाविी मध्यंतराआिी 'टाईम'
म्िटल्यापासन
ू मध्यंतरानंतर खेळ पन
ु िा सरू
ु करताना 'प्ले'चा पक
ु ार करे पयांत मोजला
जाईल.
११.२.२

दोन डावांमिील मध्यंतर १० समननटांचे असेल. ते डाव संपल्यावर सुरू िोईल व पुढचा
डाव सुरू करताना 'प्ले'चा पुकार करे पयांत असेल. तथावप, ११.३, ११.५ व ११.६ पािा.
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११.३

डावांमधील मध्यंतरासाठी वेगळा वेळ न दे णे
११.५ आणण ११.६ च्या तरतुदींव्यनतररक्त,
११.३.१

जर एखाद्या संघाचा डाव कोणत्यािी हदवसाचा खेळ संपण्यासाठी १० समननटे क्रकं वा
त्यापेक्षा कमी वेळ असताना संपला तर त्याहदवशी खेळ पुढे चालू रािणार नािी.
दस
ु ऱया

हदवशी

खेळ

सुरू

करण्याच्या

वेळेत

डावांमिील

मध्यंतराच्या

या

१०

समननटांमुळे बदल केला जाणार नािी.
११.३.२

जर १० समननटांपक्ष
े ा जास्त कालाविीचा व्यत्यय चालू असताना फलंदाजी संघाच्या
कणविाराने डाव घोवर्षत केला आणण व्यत्ययाची कमीतकमी १० समननटे सशल्लक

असतील तर, डावांमिील मध्यंतराच्या या १० समननटांमळ
ु े खेळ सरू
ु करण्याच्या वेळेत
कोणतािी बदल केला जाणार नािी व त्याचा व्यत्ययातच अंतभावव आिे असे मानले

जाईल. जर कणविाराने डाव घोवर्षत केला क्रकं वा डाव न खेळता सोडला त्या वेळी
व्यत्ययाची १० पेक्षा कमी समननटे सशल्लक असतील तर पुढचा डाव, डाव घोवर्षत
केल्यापासून क्रकं वा डाव न खेळता सोडल्यापासून १० समननटांनी सरू
ु िोईल.
११.३.३

जर कणविाराने पाण्याची मध्यंतरे सोडून इतर मध्यंतरात डाव घोवर्षत केला तर, त्या
मध्यंतराची कमीतकमी १० समननटे उरलेली असल्यास, त्या मध्यंतराचा कालाविी

ठरल्याप्रमाणे रािील आणण डावांमिील मध्यंतराचा त्यातच अंतभावव आिे असे मानले
जाईल. मात्र कणविाराने डाव घोवर्षत केला क्रकं वा डाव न खेळता सोडला तेव्िा
मध्यंतराची १० पेक्षा कमी समननटे सशल्लक असतील तर मध्यंतर संपण्याची वेळ
गरजेपरु ती पढ
ु े ढकलली जाईल व डाव घोवर्षत केल्यापासन
ू क्रकं वा डाव न खेळता
सोडल्यापासन
ू १० समननटांनी पढ
ु चा डाव सरू
ु िोईल.
११.४

मध्यंतराची ठरलेली वेळ बदलणे
जर, सामनयादरम्यान किीिी,
मैदान, िवामान, प्रकाश क्रकं वा इतर अननवायव कारणामुळे खेळाचा वेळ वाया गेला,
क्रकं वा

ननयोस्जत मध्यंतर सोडून, खेळाडूंना मैदान सोडून जावे लागले,

तर दोन पंच आणण दोनिी कणविार सिमत असल्यास जेवणाची अथवा चिापानाची वेळ बदलता
येईल मात्र यामुळे ११.२, ११.५, ११.६, ११.७ व ११.८.३ मिील तरतुदींचे उल्लंघन िोऊ नये.
११.५

जेवणाची ठरलेली वेळ बदलणे
११.५.१

जर एखाद्या संघाचा डाव जेवणाच्या ठरलेल्या वेळेला १० समननटे क्रकं वा त्यापेक्षा कमी
वेळ असताना संपला तर जेवणाचे मध्यंतर लगेचच घेतले जाईल. ते ठरलेल्या
कालाविीचे असेल व डावांमिील मध्यंतराच्या १० समननटांचा त्यातच अंतभावव आिे
असे मानले जाईल.
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११.५.२

जर मैदान, िवामान, प्रकाश क्रकं वा इतर कािी अननवायव कारणामुळे जेवणाच्या ठरलेल्या
मध्यंतरासाठी १० समननटे क्रकं वा त्यापेक्षा कमी वेळ असताना खेळ थांबला तर, वरील

११.४ प्रमाणे कािी करार झाला असला क्रकं वा नसला तरीिी, मध्यंतर लगेचच घेतले
जाईल. ते ठरलेल्या कालाविीचे असेल. मध्यंतर संपल्यावर क्रकं वा पररस्स्थती अनुकूल
झाल्यावर लगेच खेळ पुनिा सुरू केला जाईल.
११.५.३

जर कोणत्यािी कारणास्तव, जेवणाच्या ठरलेल्या वेळेला १० समननटांपेक्षा जास्त काळ
सशल्लक असताना खेळाडूंना मैदान सोडावे लागले तर, पंच आणण कणविार यांनी
समळून जेवणाची वेळ न बदलल्यास, जेवण ठरलेल्या वेळी घेण्यात येईल.

११.६

चिापानाची ठरलेली वेळ बदलणे
११.६.१

जर एखाद्या संघाचा डाव चिापानाच्या ठरलेल्या वेळेला ३० समननटे क्रकं वा त्यापेक्षा
कमी वेळ असताना संपला तर चिापानाचे मध्यंतर लगेचच घेतले जाईल. ते ठरलेल्या
कालाविीचे असेल व डावांमिील मध्यंतराच्या १० समननटांचा त्यातच अंतभावव आिे
असे मानले जाईल.

११.६.२

जर चिापानाच्या ठरलेल्या वेळेला ३० समननटे असताना डावांमिील मध्यंतर चालू
असेल तर, पररस्स्थती अनकूल असल्यास, खेळ १० समननटांनी सरू
ु िोईल.

११.६.३

जेव्िा मैदान, िवामान, प्रकाश क्रकं वा इतर अननवायव कारणामुळे चिापानाला ३० समननटे
क्रकं वा त्यापेक्षा कमी वेळ असताना खेळ थांबला, तेव्िा जर,

११.४ प्रमाणे, चिापानाची वेळ बदलण्याचा करार झाला नसेल
क्रकं वा

११.९ मध्ये परवानगी असल्याप्रमाणे, दोनिी कणविार चिापानाचे मध्यंतर रद्द
करण्यास सिमत नसतील

तर मध्यंतर लगेचच घेतले जाईल. ते ठरलेल्या कालाविीचे असेल. मध्यंतर
संपल्यावर क्रकं वा पररस्स्थती अनक
ु ू ल झाल्यावर लगेचच खेळ सरू
ु िोईल.
११.६.४

जर चिापानाच्या ठरलेल्या वेळेला ३० समननटे असताना खेळ आिीपासूनच थांबलेला
असेल तर, ११.४ लागू िोईल.

११.७

जेवणाचे क्रकं वा चिापानाचे मध्यंतर - ९ गडी बाद
जेवणाच्या व चिापानाच्या मध्यंतराच्या
वेळेच्या ३ समननटे आिीच ९ गडी बाद झालेले असतील,
क्रकं वा

आिीच्या ३ समननटात अथवा मध्यंतराच्या ठरलेल्या वेळेला चालू असलेल्या र्षटकातील
शेवटचा चें डू टाकून िोईपयांत, ९ वा गडी बाद झाला,

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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तर, कायदा १२.५.२ लागू िोणार नािी आणण खेळाडूंना मैदान सोडावे न लागल्यास क्रकं वा आिी

डाव न संपल्यास, मध्यंतर ठरलेल्या मूळ वेळेच्या ३० समननटांनंतर चालू असलेले र्षटक
संपेपयांत घेतले जाणार नािी.

कायद्याच्या या ववभागासाठी फलंदाज ननवत्त
ृ झाला तर गडी बाद झाला असे मानले जाणार
नािी.
११.८

पाण्याची मध्यंतरे
११.८.१

जर कोणत्यािी हदवशी पंचांनी पाण्याची मध्यंतरे घेण्याचे ठरवले तर अशी मध्यंतरे
घेण्याचा पयावय दोनिी संघांकडे उपलब्ि रािील. असे प्रत्येक मध्यंतर कमीतकमी वेळेत
घेण्यात येईल व कोणत्यािी पररस्स्थतीत ५ समननटांपेक्षा जास्त काळ असणार नािी.

११.८.२

११.९ मध्ये परवानगी हदल्याप्रमाणे दोनिी कणविार मध्यंतर न घेण्याचे ठरवू शकतील.

तसे न झाल्यास, मध्यंतराच्या ठरलेल्या वेळी चालू असलेले र्षटक संपल्यावर पाण्याचे
मध्यंतर घेतले जाईल. मात्र, जर, ठरलेल्या वेळेच्या आिीच्या ५ समननटात गडी बाद
झाला क्रकं वा फलंदाज ननवत्त
ृ झाला तर पाण्याचे मध्यंतर लगेचच घेतले जाईल.
११.८.३ मिील तरतुदींव्यनतररक्त पाण्याच्या मध्यंतराची वेळ बदलता येणार नािी.
११.८.३

जर पाण्याच्या मध्यंतराच्या ठरलेल्या वेळेच्या आिीच्या ३० समननटात डाव संपला
क्रकं वा इतर कािी कारणासाठी खेळाडूंना मैदान सोडावे लागले तर दोनिी पंच आणण
कणविार समळून त्या सत्रासाठी पाण्याच्या मध्यंतराची वेळ पन
ु ननविावररत करतील.

११.८.४

कायदा १२.६ (सामनयाचा शेवटचा तास - र्षटकांची संख्या) अनुसार सामनयाच्या

शेवटच्या तासात पाण्याचे मध्यंतर घेता येणार नािी. िी एक अट सोडून, पंच
नाणेफेकीच्या आिी आणण पुढील प्रत्येक हदवसाचा खेळ सरू
ु िोण्याच्या १० समननटे
आिीपयांत, पाण्याच्या मध्यंतरांची वेळ ननिावररत करतील.
११.९

मध्यंतर न घेण्याचे ठरवणे
सामनयादरम्यान किीिी, दोनिी कणविार समळून चिापानाचे आणण पाण्याचे कोणतेिी मध्यंतर न
घेण्याचे ठरवू शकतील व त्याप्रमाणे पंचांना आपला ननणवय कळवतील.

खेळ चालू असताना, फलंदाजी संघाच्या कणविाराऐवजी मैदानावरील फलंदाज, त्या सत्रातील
पाण्याचे मध्यंतर न घेण्याववर्षयी संमती देऊ शकतील.
११.१० स्कोअरसणना कळवणे
खेळाचे तास, मध्यंतरे आणण ननयमाप्रमाणे त्यांत करण्यात आलेले बदल याववर्षयी स्कोअरसवना
कळववल्याची पंच खात्री करून घेतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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कायदा १२
१२.१

खेळाची सुरुवात; खेळ िांबवणे

'प्ले'चा पुकार
सामनयाचा पहिला चें डू टाकण्याआिी आणण मध्यंतर क्रकं वा व्यत्ययानंतर खेळ पुनिा सुरू
करताना गोलंदाजाकडील पंच 'प्ले'चा पुकार करे ल.

१२.२

'टाईम'चा पक
ु ार
चें डू डेड झाल्यावर, गोलंदाजाकडील पंच, खेळाचे एखादे सत्र संपल्यावर क्रकं वा कायद्यानुसार
आवश्यकता भासल्यास 'टाईम'चा पुकार करे ल. कायदा २०.३ (‘ओव्िर’ क्रकं वा ‘टाईम’चा पुकार)
सुद्िा पािा.

१२.३

बेल्स काढणे
'टाईम'चा पुकार झाल्यावर दोनिी बाजूच्या यष्ट्ट्यांवरील बेल्स काढल्या जातील.

१२.४

नवीन षटक सुरू करणे
सामनयादरम्यान, पंच त्यांच्या नेिमीच्या चालीने, पुढील मध्यंतराच्या क्रकं वा खेळ संपायच्या

ठरलेल्या वेळेआिी, गोलंदाजाकडील यष्ट्टींच्या मागे त्याच्या जागेवर पोिोचला तर पुढील र्षटक
सुरू करण्यात येईल. मात्र, १२.५.२ अनुसार मध्यंतर घ्यायचे असल्यास िे लागू िोणार नािी.
१२.५

षटक पूणण करणे
सामनयाचा शेवट सोडून,
१२.५.१

र्षटक चालू असताना जर मध्यंतराची वेळ झाली तर, १२.५.२ प्रमाणे सोडून, मध्यंतर
घेण्याआिी चालू र्षटक पूणव केले जाईल.

१२.५.२

जेव्िा पढ
े ा कमी वेळ सशल्लक असेल तेव्िा,
ु ील मध्यंतरासाठी ३ समननटांपक्ष
एखादा फलंदाज बाद अथवा ननवत्त
ृ झाला
क्रकं वा

खेळाडूंना मैदान सोडून जावे लागले

तर र्षटक चालू असले क्रकं वा संपले असले तरीिी, लगेचच मध्यंतर घेतले जाईल. अशा

पररस्स्थतीत, डाव संपला नसल्यास, जर र्षटक अपूणव राहिले असेल तर खेळ सरू
ु
झाल्यावर ते पूणव केले जाईल.
१२.६

सामन्याचा शेवटचा तास - षटकांची संख्या
सामनयाच्या ठरलेल्या वेळेप्रमाणे शेवटचा एक तास सशल्लक असताना चालू असलेले र्षटक पूणव

केले जाईल. आिी ननकाल लागला नसेल आणण मध्यंतर क्रकं वा व्यत्यय आले नसेल तर पुढील
र्षटक िे २० अननवायव र्षटकातील पहिले र्षटक असेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी

26

गोलंदाजाकडील पंच खेळाडूंना व स्कोअरसवना िी २० अननवायव र्षटके सुरू झाल्याचा इशारा

करे ल. प्रत्यक्षात क्रकतीिी वेळ लागला तरी यापुढील कालाविीला 'शेवटचा तास' असे म्िटले
जाईल.

शेवटच्या तासातील अननवायव र्षटके टाकून झाल्यावर खेळ संपण्याची ठरलेली वेळ झाली नसेल
तरच पढ
ु े र्षटके टाकण्यात येतील. १२.७ व १२.८ पािा.
१२.७

सामन्याचा शेवटचा तास - खेळातील व्यत्यय
जर सामनयाचा शेवटचा तास चालू असताना खेळात व्यत्यय आला तर टाकण्याची क्रकमान
र्षटके २० अननवायव र्षटकातन
ू पढ
ु ीलप्रमाणे कमी करण्यात येतील.
१२.७.१

व्यत्ययामुळे वाया गेलल
े ा कालाविी, 'टाईम'चा पुकार केल्यापासून ते पंचांनी ठरवलेल्या
खेळ सुरू िोण्याच्या वेळेपयांत मोजला जाईल.

१२.७.२

वाया गेलेल्या प्रत्येक पूणव ३ समननटांसाठी एक याप्रमाणे र्षटके कमी केली जातील.

१२.७.३

एकापेक्षा जास्त वेळा व्यत्यय आल्यास, वाया गेलेल्या कालाविीची बेरीज न करता
प्रत्येक व्यत्ययासाठी वेगळी आकडेमोड केली जाईल.

१२.७.४

जर खेळाचा शेवटचा एक तास सशल्लक असताना आिीपासूनच व्यत्यय चालू असेल तर,
१२.७.४.१

आकडेमोडीसाठी

शेवटच्या

तासाच्या

मोजण्यात येईल.
१२.७.४.२

सुरूवातीपासून

पुढचा

कालाविी

व्यत्ययाआिी चालू असलेले अपूणव र्षटक पूणव केले जाईल आणण ते र्षटक
अननवायव र्षटकांमिील एक म्िणून मोजले जाणार नािी.

१२.७.५

जर शेवटच्या तासाचा खेळ सरू
ु झाल्यावर चालू र्षटकामध्ये व्यत्यय आला तर खेळ

पन
ु िा सरू
ु झाल्यावर अपण
ू व रािीलेले र्षटक पण
ू व केले जाईल. िी दोन अपूणव र्षटके
समळून अननवायव र्षटकांतील एक र्षटक मोजण्यात येईल.
१२.८

सामन्याचा शेवटचा तास - दोन डावांमधील मध्यंतरे
जर एखाद्या संघाचा डाव संपल्यामुळे नवीन डाव सामनयाच्या शेवटच्या तासात सुरू िोणार
असेल तर, डाव संपल्यापासून मध्यंतर सुरू िोईल व ते १० समननटांनी संपेल.
१२.८.१

जर िे मध्यंतर शेवटच्या तास सुरू व्िायच्या आिीपासूनच चालू असेल तर, नवीन
डावात टाकण्याच्या र्षटकांची संख्या १२.७ प्रमाणे ठरवण्यात येईल.

१२.८.२

जर एखाद्या संघाचा डाव शेवटचा तास सुरू झाल्यानंतर संपला तर १२.८.३ व १२.८.४

मध्ये सांधगतल्याप्रमाणे दोन प्रकारे आकडेमोड करावी. दोनिी प्रकारे आकडेमोड
केल्यानंतर उत्तरादाखल जी संख्या मोठी येईल, ती म्िणजे नवीन डावात टाकायची
अननवायव र्षटके.
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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१२.८.३

उरलेल्या र्षटकांच्या आिारे आकडेमोड
▪

डाव संपल्यानंतर शेवटच्या तासातील उरलेल्या अननवायव र्षटकांची नोंद करावी.

▪

जर उत्तर अपूणाांकात आले तर त्याऐवजी पुढील पूणाांक िरावा.

▪

डावाच्या मध्यंतराची तीन र्षटके वजा करून आलेले उत्तर म्िणजे नवीन डावात
टाकायची अननवायव र्षटके.

१२.८.४

उरलेल्या कालाविीच्या आिारे आकडेमोड
▪

डाव संपल्यानंतर शेवटच्या तासातील उरलेल्या कालाविीची नोंद करावी.

▪

डावाच्या मध्यंतराची दिा समननटे वजा करून आलेले उत्तर म्िणजे खेळाचा उरलेला
कालाविी.

▪

त्यानंतर खेळाच्या उरलेल्या कालाविीच्या प्रत्येक पण
ू व ३ समननटांसाठी एक र्षटक,
व असल्यास, उववररत अपूणव भागासाठी एक र्षटक याप्रमाणे र्षटकांचा हिशेब करावा.

१२.९

सामना संपला
१२.९.१

खालील बाबतींत सामना संपला असे समजले जाईल.
१२.९.१.१

कायदे १६.१ ते १६.४ व १६.५.१ (ननकाल) प्रमाणे ननकाल लागला.

१२.९.१.२

जर आिी ननकाल लागला नसेल तर,

१२.९.१.३

▪

शेवटच्या तासातील अननवायव र्षटके संपली

▪

आणण सामना संपण्याची वेळ झाली.

कायदा १३.१.२ मिील कराराप्रमाणे, कायदा १३.३.५ मिील डावाच्या
व्याख्येप्रमाणे शेवटचा डाव संपला.

१२.९.२

१२.९.१ प्रमाणे सामनयाचा ननकाल लागला नािी आणण मैदान, िवामान व प्रकाश
यांच्या प्रनतकूल पररस्स्थतीमळ
ु े क्रकं वा इतर कािी अननवायव कारणामळ
ु े खेळाडूंना मैदान
सोडावे लागले व त्यानंतर खेळ झाला नािी तर सामना संपला असे समजण्यात येईल.

१२.१० सामन्याचे शेवटचे षटक पूणण करणे
शेवटच्या हदवशी खेळ संपण्याची वेळ झाली तरीिी खालील पररस्स्थतीत चालू र्षटक पूणव केले

जाईल.

सामनयाचा ननकाल लागला नसेल,
क्रकं वा

खेळाडूंना मैदान सोडावे लागले नसेल. खेळाडूंना मैदान सोडावे लागल्यास, कायदा
१६.९ (स्कोअररंगमिील चुका) चा अपवाद सोडून, खेळ पुनिा सुरू केला जाणार नािी
आणण सामना संपल
े .

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१२.११ सामन्याच्या शेवटच्या तासात गोलंदाज षटक पूणण करू शकला नािी
जर कोणत्यािी कारणासाठी शेवटच्या तासात गोलंदाज आपले र्षटक पूणव करू शकला नािी तर

कायदा १७.८ (र्षटक चालू असताना गोलंदाज गोलंदाजी करण्यास असमथव झाला क्रकं वा ननलंबबत
झाला) लागू िोईल. अशा र्षटकाचे वेगवेगळे भाग समळून एक अननवायव र्षटक मोजले जाईल.
कायदा १३
१३.१

डाव

डावांची संख्या
१३.१.१

सामनयापूवी केलेल्या कराराप्रमाणे सामना प्रत्येक संघासाठी एका क्रकं वा दोन डावांचा
असेल.

१३.१.२

सामना मयावहदत र्षटकांचा क्रकं वा मयावहदत कालाविीचा खेळवता येऊ शकेल. जर अशा
प्रकारचा करार झाला तर
१३.१.२.१

प्रत्येकी एका डावाच्या सामनयात असा करार दोनिी डावांना लागू िोईल.

१३.१.२.२

प्रत्येकी दोन डावांच्या सामनयात असा करार
▪
▪
▪

दोनिी संघांच्या पहिल्या डावाला लागू िोईल,

क्रकं वा दोनिी संघांच्या दस
ु ऱया डावाला लागू िोईल,
क्रकं वा दोनिी संघांच्या दोनिी डावांना लागू िोईल.

प्रत्येकी एका क्रकं वा दोन डावांच्या सामनयात जर कायदा १६.१ (ववजय - दोन डावांचा
सामना) क्रकं वा कायदा १६.२ (ववजय - एका डावाचा सामना) प्रमाणे सामनयाचा
ननकाल लागला नािी, तर सामनयाचा ननकाल ठरवण्यासाठी लागणाऱया ननकर्षांचा त्या
करारात समावेश असावा.
१३.२

आळीपाळीने डाव
दोन डावांच्या सामनयात, कायदा १४ (फॉलोऑन) क्रकं वा कायदा १५.२ (डाव न खेळता सोडणे)
मिील पररस्स्थती सोडून, प्रत्येक संघ आपला डाव आळीपाळीने खेळेल.

१३.३

पूणण झालेला डाव
खालीलपैकी कोणत्यािी प्रसंगी एका संघाचा डाव पूणव झाला असे समजण्यात येईल.
१३.३.१

संघाचे सवव गडी बाद झाले.

१३.३.२

गडी बाद झाल्यावर क्रकं वा फलंदाज ननवत्त
ृ झाल्यावर चें डू टाकायचे सशल्लक असतील
मात्र खेळायला यायला फलंदाज उपलब्ि नसेल.

१३.३.३

कणविाराने डाव घोवर्षत केला.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१३.३.४

कणविाराने डाव न खेळता सोडला.

१३.३.५

१३.१.२ मिील करारानुसार,
ठरलेली र्षटके पूणव झाली
क्रकं वा

ठरलेला कालाविी पूणव झाला.

यापैकी जे लागू असेल त्याप्रमाणे.
१३.४

नाणेफेक
डावाच्या ननवडीसाठी दोनिी कणविार मैदानावर, एका क्रकं वा दोनिी पंचांच्या उपस्स्थतीत, सामना
सुरू

िोण्याच्या

ननिावररत

क्रकं वा

पुनननविावररत

वेळेच्या

आिी

३०

समननटांपासून

ते

१५

समननटांपयांत नाणेफेक करतील. तथावप, कायदा १.३ (कणविार) मिील तरतुदींची नोंद घ्यावी.
१३.५

तनणणय कळवणे
नाणेफेक स्जंकलेला कणविार नाणेफेकीनंतर लगेचच आपला फलंदाजी अथवा क्षेत्ररक्षण करण्याचा
ननणवय ववरुद्ि संघाच्या कणविाराला व पंचांना कळवेल. एकदा कळवल्यावर तो ननणवय बदलता
येणार नािी.

कायदा १४ - फॉलोऑन
१४.१

पहिल्या डावातील आघाडी
१४.१.१

दोन डावांच्या ५ क्रकं वा त्यापेक्षा जास्त हदवसांच्या सामनयात, जो संघ प्रथम फलंदाजी
करून कमीतकमी २०० िावांची आघाडी घेईल तो संघ दस
ु ऱया संघाला पुनिा फलंदाजी
करण्यास सांगू शकेल.

१४.१.२

िाच पयावय ५ पेक्षा कमी हदवसांच्या दोन डावांच्या सामनयातिी उपलब्ि असेल.
त्यासाठी कमीतकमी आवश्यक आघाडी पुढीलप्रमाणे:

१४.२

▪

३ क्रकं वा ४ हदवसांच्या सामनयात १५० िावा;

▪

२ हदवसांच्या सामनयात १०० िावा;

▪

१ हदवसाच्या सामनयात ७५ िावा.

तनणणयाची सूचना
कणविार ववरुद्ि संघाच्या कणविाराला व पंचांना िा पयावय ननवडण्याववर्षयीचा ननणवय कळवेल.
कळवलेला ननणवय बदलता येणार नािी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१४.३

पहिल्या हदवसाचा खेळ वाया गेला
एकापेक्षा जास्त हदवसांच्या सामनयात पहिल्या हदवसाचा खेळ पूणवपणे वाया गेल्यास, १४.१

मिील तरतुदी खेळ सुरू झाल्यापासन
ू उववररत हदवसांसाठी लागू िोतील. यासाठी खेळ क्रकतीिी

वाजता सुरू झाला तरी ज्या हदवशी खेळ सुरू िोईल तो हदवस सामनयाचा पहिला हदवस मानला
जाईल.

'प्ले'चा पुकार झाल्यानंतर, पहिल्या र्षटकाची सुरुवात झाल्याबरोबर खेळ सुरू झाला असे
मानण्यात येईल. कायदा १७.२ (र्षटकाची सुरुवात) पािा.
कायदा १५
१५.१

डाव घोवषत करणे व डाव न खेळता सोडणे

डाव घोवषत करण्याची वेळ
फलंदाजी संघाचा कणविार आपला चालू असलेला डाव, चें डू डेड असताना किीिी घोवर्षत करू
शकेल. असा घोवर्षत केलेला डाव, पूणव झालेला डाव म्िणून मानला जाईल.

१५.२

डाव न खेळता सोडणे
कणविार त्याच्या/नतच्या संघाचा कोणतािी डाव, त्या डावाची सुरुवात िोण्याआिी न खेळता सोडू
शकतो. असा सोडलेला डाव, पूणव झालेला डाव म्िणून मानला जाईल.

१५.३

तनणणयाची सच
ू ना
कणविार आपला डाव घोवर्षत करण्याचा अथवा न खेळता सोडण्याचा ननणवय ववरुद्ि संघाच्या
कणविाराला आणण पंचांना कळवेल. एकदा कळवलेला ननणवय बदलता येणार नािी.

कायदा १६
१६.१

तनकाल

ववजय - दोन डावांचा सामना
जो संघ ववरुद्ि संघाच्या दोन पूणव डावांच्या एकूण िावसंख्येपेक्षा अधिक िावा करे ल तो संघ
ववजयी िोईल. कायदा १३.३ (पूणव झालेला डाव) पािा आणण १६.६ ची सुद्िा नोंद घ्या.

१६.२

ववजय - एका डावाचा सामना
जो संघ ववरुद्ि संघाच्या एका पूणव डावाच्या एकूण िावसंख्येपेक्षा अधिक िावा करे ल तो संघ
ववजयी िोईल. कायदा १३.३ (पूणव झालेला डाव) पािा आणण १६.६ ची सुद्िा नोंद घ्या.

१६.३

पंचांनी सामना बिाल करणे
कायदा १३.१.२ (डावांची संख्या) प्रमाणे झालेला करार जमेस न िरता,
१६.३.१

एखादा संघ सामना गमावेल जर त्या संघाने

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१६.३.१.१

िार मानय केली क्रकं वा,

१६.३.१.२

पंचांच्या मते खेळण्यास नकार हदला. या पररस्स्थतीत पंच ववरुद्ि संघास
सामना बिाल करतील.

१६.३.२

कोणत्यािी खेळाडूची क्रकं वा खेळाडूंची एखादी कृती म्िणजे त्या संघाचा खेळण्यास
नकार आिे असे एखाद्या पंचाला वाटले तर दोनिी पंच समळून अशा कृतीचे कारण
जाणून घेतील. त्यानंतर जर, त्यांची कृती िी खेळण्यास नाकारण्याची आिे असे दोनिी
पंचांनी ठरवले तर ते त्या संघाच्या कणविारास तसे सांगतील. जर कणविार त्याच्या
कृतीवर ठाम राहिला तर पंच १६.३.१ अनुसार सामना बिाल करतील. कायदा ४२.६.१
(कणविाराने एखाद्या खेळाडूस मैदानाबािे र काढण्यास नकार दे णे) सुद्िा पािा.

१६.३.३

जर १६.३.२ मिील कृती खेळ सरू
ु झाल्यानंतर झाली आणण पंचांच्या मते ती खेळ
चालू ठे वण्यास नाकारण्याची नसेल तर,
▪

कायदा ११ (मध्यंतरे ) आणण कायदा २.८ (िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल पररस्स्थतीत
खेळ थांबवणे) सोडून 'टाईम'च्या पुकारापासून ते 'प्ले'च्या पुकारापयांतचा खेळाचा
कालाविी िा वाया गेलेला कालाविी म्िणून मोजला जाईल.

▪
▪

त्या हदवशीची खेळ संपण्याची वेळ तेवढ्या कालाविीने पुढे ढकलण्यात येईल.

लागू असल्यास, केवळ वाया गेलेल्या या कालाविीमुळे सामनयाच्या शेवटच्या
तासातील र्षटके कमी केली जाणार नािीत.

१६.४

कायदा १३.१.२ प्रमाणे करार झालेले सामने
कायदा १३.१.२ (डावांची संख्या) प्रमाणे करार झालेल्या कोणत्यािी सामनयात, जर १६.१, १६.२
अथवा १६.३ प्रमाणे ननकाल लागला नािी तर ननकाल कायदा १३.१.२ मिील कराराप्रमाणे
ठरवण्यात येईल.

१६.५

इतर सवण सामने - बरोबरी क्रकं वा अतनणणणत
१६.५.१

बरोबरी
जेव्िा सामनयातील सवव डाव पूणव िोतील आणण दोनिी संघांची एकूण िावसंख्या समान
असेल तेव्िा तो सामना बरोबरीत सुटेल.

१६.५.२

अननणणवत
जेव्िा एखाद्या सामनयाचा ननकाल १६.१, १६.२, १६.३, १६.४ क्रकं वा १६.५.१ प्रमाणे
ठरवता येणार नािी तेव्िा तो सामना अननणणवत रािील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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१६.६

ववजयाचा फटका अिवा अवांतर धावा
१६.६.१

जेव्िा सामनयाचा ननकाल १६.१, १६.२, १६.३, १६.४ क्रकं वा १६.५.१ प्रमाणे लागेल तेव्िा
तो सामना संपेल. कायदा ४१.१८.२ (दं ड िावा) चा अपवाद वगळता, त्यानंतर जे कािी
घडेल त्याचा सामनयात अंतभावव करता येणार नािी. कायदा १६.९ सुद्िा पािा.

१६.६.२

झेल घेण्याची प्रक्रिया पूणव िोण्याआिी क्रकं वा ज्यामुळे फलंदाज बाद िोऊ शकेल, असा

झेल घेण्यास अडथळा आणण्याआिी काढलेल्या िावा सोडून, संघाच्या एकूण िावा
पुरेशा असल्या तरच शेवटी फलंदाजी करणारा संघ ववजयी िोईल.
१६.६.३

फलंदाजांनी ववजयासाठी आवश्यक िावा पण
ू व करण्याआिी चें डू सीमापार गेला तर

सीमापारच्या सवव िावा त्या संघाच्या एकूण िावांमध्ये जोडल्या जातील व चें डू बॅटने
मारला असल्यास स्रायकरच्या खात्यात जमा िोतील.
१६.७

तनकालाचा तपशील
जर शेवटी फलंदाजी करणारा संघ त्यांचे सवव गडी बाद न िोता ववजयी झाला तर तो संघ
उरलेले गडी राखून ववजयी झाला असे नमूद केले जाईल.
जर ववरुद्ि संघाच्या एकूण िावांपक्ष
े ा जास्त िावा न करता शेवटी फलंदाजी करणाऱया संघाचा
डाव संपला, मात्र ५ दं ड िावा समळाल्यामुळे त्या संघाची िावसंख्या ववजयी िोण्यासाठी पुरेशी
झाली तर तो संघ दं ड िावांनी ववजयी झाला असे नमूद केले जाईल.

जर शेवटी क्षेत्ररक्षण करणारा संघ ववजयी झाला तर तो संघ जास्त असलेल्या िावांनी ववजयी
झाला असे नमूद केले जाईल.
जर सामनयाचा ननणवय एका संघाने पराभव मानय केल्यामळ
ु े क्रकं वा खेळण्यास नकार हदल्यामळ
ु े
लागला तर सामनयाचा ननकाल 'पराभव स्वीकारला' क्रकं वा 'सामना बिाल केला' अशा प्रकारे
नमद
ू केला जाईल.
१६.८

तनकालाची अचूकता
िावसंख्या अचूक असल्याचा ननणवय करण्याची जबाबदारी पंचांची असेल. कायदा २.१५
(िावसंख्येची अचूकता) पािा.

१६.९

स्कोअररंगमधील चुका
जर, सामना संपला असे समजून खेळाडूंनी आणण पंचांनी मैदान सोडल्यावर पंचांना असे
आढळून आले की, िावसंख्येत अशी कािी चूक आिे की ज्यामुळे ननकालावर पररणाम िोत आिे
तर पंच, १६.१० च्या तरतुदींच्या अिीन रािून, खालील कृती करतील.
१६.९.१

जर, ज्यावेळी खेळाडूंनी मैदान सोडले त्यावेळी शेवटी फलंदाजी करणाऱया संघाचा डाव
संपला नसेल आणण

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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शेवटच्या तासातील अथवा त्या डावातील र्षटके संपली नसतील
क्रकं वा

खेळ संपण्याची अथवा डाव संपण्याची वेळ झाली नसेल

तर, एका संघाने पराभव न स्वीकारल्यास, पंच खेळ पुनिा सुरू करण्याचा आदे श दे तील.
आिी ननकाल न लागल्यास व पररस्स्थती खेळण्यायोग्य असल्यास, ठरलेली र्षटकेपूणव
िोईपयांत आणण खेळ संपण्याची वेळ िोईपयांत क्रकं वा डावाचा ठरलेला कालाविी संपेपयांत

खेळ चालू रािील. सामना संपला असे समजन
ू ‘टाईम’चा पक
ु ार केला तेव्िा जेवढी

र्षटके आणण कालाविी सशल्लक िोता तेवढाच तो घेतला जाईल. त्या वेळेपासन
ू खेळ
पन
ु िा सरू
ु िोईपयांत वाया गेलेल्या कालाविीची दखल घेतली जाणार नािी.
१६.९.२

मात्र जर, 'टाईम'चा िा पुकार झाला तेव्िा र्षटके संपली असतील आणण खेळाचा

कालाविीिी सशल्लक नसेल क्रकं वा शेवटी फलंदाजी करणाऱया संघाचा डाव पूणव झाला
असेल तर पंच दोनिी कणविारांना िावसंख्येतील आणण ननकालातील बदल कळवतील.
१६.१० तनकाल बदलता येणार नािी
सामना संपल्यानंतर िावांच्या अचूकतेबद्दल पंच एकदा स्कोअरसवशी सिमत झाल्यानंतर
कायदा २.१५ (िावसंख्येची अचूकता) आणण कायदा ३.२ (िावसंख्येची अचूकता) पािा सामनयाचा ननकाल बदलता येणार नािी.
कायदा १७
१७.१

षटक

चें डूंची संख्या
सिा चें डूंचे एक र्षटक याप्रमाणे खेळपट्टीच्या दोनिी बाजूंनी आलटून पालटून चें डू टाकले
जातील.

१७.२

षटकाची सुरुवात
जेव्िा गोलंदाज र्षटकातील पहिला चें डू टाकण्यासाठी त्याचा/नतचा रन-अप, क्रकं वा रन-अप

नसल्यास, त्याची/नतची त्या र्षटकातील पहिला चें डू टाकण्याची कृती सुरू करे ल तेव्िा र्षटक सरू
ु
झाले असे मानण्यात येईल.
१७.३

चें डूंची वैधता
१७.३.१

जरी चें डू टाकायच्या आिी कायदा ४१.१६ (नॉन-स्रायकरने त्याचे/नतचे िीझ लवकर
सोडणे) अनस
ु ार फलंदाज बाद झाला क्रकं वा इतर एखादा प्रसंग घडला तरी, चें डू टाकला
जाईपयांत तो चें डू र्षटकातील एक म्िणन
ू मोजला जाणार नािी.

१७.३.२

गोलंदाजाने टाकलेला चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१७.३.२.१

जर स्रायकरला खेळण्याची संिी समळण्याआिी चें डू डेड म्िणून घोवर्षत

केला गेला क्रकं वा डेड मानला गेला. कायदा २०.६ (डेड चें डू; चें डू र्षटकातील
एक म्िणून मोजणे) पािा.
१७.३.२.२

जर कायदा २०.४.२.६ अनुसार चें डू डेड घोवर्षत केला गेला. कायदा २०.४.२.५
(पंचाने डेड चें डूचा पक
ु ार व इशारा करणे) मिील ववशेर्ष तरतद
ु ींचीिी नोंद
घावी.

१७.३.२.३

जर तो नोबॉल असेल. कायदा २१ (नोबॉल) पािा.

१७.३.२.४

जर तो वाईड चें डू असेल. कायदा २२ (वाईड चें डू) पािा.

१७.३.२.५

जेव्िा २४.४ (खेळाडूने परवानगी सशवाय परत येणे), २८.२ (चें डू अडवणे),

४१.४ (जाणूनबुजून स्रायकरचे लक्ष ववचसलत करण्याचा प्रयत्न करणे)
क्रकं वा ४१.५ (जाणूनबुजून फलंदाजाचे लक्ष ववचसलत करणे, फसवणूक करणे
क्रकं वा अडथळा आणणे) यांपैकी कोणतािी कायदा लागू िोत असेल.
१७.३.३

१७.३.१ व १७.३.२ मिील सोडून, गोलंदाजाने टाकलेले कोणत्यािी प्रकारचे चें डू वैि चें डू
म्िणून िरले जातील व िे वैि चें डूच र्षटकातील एक म्िणून मोजले जातील.

१७.४

'ओव्िर'चा पुकार
सिा वैि चें डू टाकून झाले आणण चें डू डेड झाला की आपली जागा सोडण्यापूवी गोलंदाजाकडील
पंच 'ओव्िर' असा पुकार करे ल. कायदा २०.३ (‘ओव्िर’ क्रकं वा टाईम’चा पुकार) सुद्िा पािा.

१७.५

पंचाची मोजण्यात चक
ू झाली
१७.५.१

पंचाने वैि चें डू मोजण्यात चूक केली तरी त्याने/नतने मोजल्याप्रमाणे र्षटक िरले
जाईल.

१७.५.२

जरी चें डू मोजण्यात झालेल्या चक
ु ीमळ
ु े पंचानी र्षटकातील ६ वैि चें डू झाल्यावरिी

र्षटक पढ
ु े चालू ठे वले आणण टाकलेला पढ
ु ील चें डू अवैि असला तरीिी तो चें डू डेड
झाल्यानंतर पंच 'ओव्िर'चा पुकार करू शकेल.
१७.६

गोलंदाजाने बाजू बदलणे
गोलंदाज एका डावात क्रकतीिी वेळा बाजू बदलू शकतो मात्र त्याला/नतला एकाच डावात लागोपाठ
दोन पूणव क्रकं वा अपूणव र्षटके टाकता येणार नािीत.

१७.७

षटक पूणण करणे
१७.७.१

डावाच्या शेवटी सोडून, गोलंदाज गोलंदाजी करण्यास असमथव न झाल्यास क्रकं वा त्याचे
ननलंबन न झाल्यास तो चालू असलेले र्षटक पूणव करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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१७.७.२

डावाच्या

शेवटी

सोडून, कोणत्यािी कारणासाठी

मध्यंतराच्या क्रकं वा व्यत्ययाच्या

सुरूवातीला एखादे र्षटक अपूणव राहिले असेल तर खेळ पुनिा सुरू झाल्यावर ते पूणव
करण्यात येईल.
१७.८

षटक चालू असताना गोलंदाज गोलंदाजी करण्यास असमिण झाला क्रकं वा तनलंत्रबत झाला
जर एखादा गोलंदाज र्षटकातील पहिला चें डू टाकण्यासाठी िावत येताना गोलंदाजी करण्यास
असमथव ठरला/ठरली क्रकं वा एखाद्या र्षटकादरम्यान, गोलंदाजी करण्यास असमथव ठरला/ठरली
क्रकं वा ननलंबबत झाला/झाली तर पंच डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल. ते र्षटक त्याच बाजूने
दस
ु रा गोलंदाज पूणव करे ल, मात्र त्याला/नतला त्या डावात लागोपाठ दोन पूणव क्रकं वा अपूणव र्षटके
टाकता येणार नािीत.

कायदा १८
१८.१

धावा काढणे

धाव
िावसंख्या िी िावांमध्ये मोजली जाईल. खालील बाबतीत िावा जमा िोतील.
१८.१.१

चें डू खेळीत असताना, स्जतक्या वेळा फलंदाज एकमेकांना ओलांडून एका टोकापासन
ू
दस
ु ऱया टोकापयांत आपापल्या िीझमध्ये जातील नततक्या वेळा.

१८.२

१८.१.२

चें डू सीमापार गेल्यास. कायदा १९ (सीमारे र्षा) पािा.

१८.१.३

दं ड िावा बिाल केल्यास. १८.६ पािा.

धावा रदद
या कायद्यात स्जथे स्जथे िावा समळण्यासाठी अथवा दं ड िावा बिाल करण्यासाठी तरतद
ू

केलेली आिे ती याच कायद्यातील िावा क्रकं वा दं ड िावा नाकारण्याच्या तरतुदींच्या अिीन
असेल.

जेव्िा िावा नाकारल्या जातील तेव्िा नोबॉल क्रकं वा वाईड बॉलची एक िाव आणण, कायदा २८.३
(क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून, समळणाऱया ५ दं ड िावा हदल्या जातील.
१८.३

तोकड्या धावा
१८.३.१

पुढच्या िावेसाठी वळण्याआिी जर फलंदाज त्याच्या/नतच्या िीझमध्ये आला/आली
नािी तर ती िाव तोकडी िरली जाईल.

१८.३.२

अशा वेळी आदली िाव जरी तोकडी असली तरी नंतरची िाव पूणव केल्यास ती तोकडी

िरली जाणार नािी. स्रायकरने पहिली िाव पॉवपंग िीझच्या पुढून सरू
ु केली तर
तीिी िाव तोकडी िरली जाणार नािी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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१८.४

अजाणतेपणी काढलेली तोकडी धाव
१८.५ मिील पररस्स्थती सोडून,
१८.४.१

जर कोणत्यािी फलंदाजाने तोकडी िाव काढली आणण चें डू सीमापार गेला नसेल तर,
संबंधित पंच चें डू डेड झाल्याबरोबर तोकड्या िावेचा पुकार व इशारा करे ल आणण ती
िाव मोजली जाणार नािी.

१८.४.२

जर एका क्रकं वा दोनिी फलंदाजांनी तोकडी िाव काढल्यानंतर चें डू सीमापार गेला तर
संबंधित पंच तोकड्या िावेकडे दल
ु वक्ष करे ल आणण तोकड्या िावेचा पुकार क्रकं वा इशारा
करणार नािी.

१८.४.३

जर दोनिी फलंदाजांनी एकाच िावेत तोकडी िाव काढली तर एकच तोकडी िाव िरली
जाईल.

१८.४.४

जर एकापेक्षा जास्त तोकड्या िावा काढल्या गेल्या असतील तर, १८.४.२ व १८.४.३
सोडून, अशा सवव िावा मोजल्या जाणार नािीत.

१८.४.५

जर एकापेक्षा जास्त तोकड्या िावा काढल्या गेल्या तर पंच स्कोअररला क्रकती िावा
जमा करायच्या ते कळवेल.

१८.५

जाणूनबुजून काढलेल्या तोकड्या धावा
१८.५.१

जर

कोणत्यािी

पंचाच्या

मते, एका

क्रकं वा

दोनिी

फलंदाजांनी, त्याच्या

बाजूला

जाणन
ू बज
ु न
ू तोकड्या िावा काढल्या तर संबंधित पंच चें डू डेड झाल्यावर तोकड्या
िावेचा पक
ु ार व इशारा करे ल, दस
ु ऱया पंचाला त्याववर्षयी माहिती दे ईल आणण १८.५.२
नस
ु ार कारवाई करे ल.
१८.५.२

गोलंदाजाकडील पंच
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजाला त्याच्या/नतच्या मळ
ू जागी परत पाठवेल.

▪

लागू असल्यास, स्कोअररला नोबॉल क्रकं वा वाईड चें डूचा इशारा करे ल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

लागू असल्यास, कायदा २८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून
इतर कोणत्यािी प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल .

▪

स्कोअररला क्रकती िावा जमा करायच्या ते कळवेल.

▪

क्षेत्ररक्षक संघाच्या कणविारास व शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविारास आपल्या कृतीचे कारण कळवेल.

१८.५.३

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
१८.६

दं ड म्िणून हदल्या जाणाऱ्या धावा
दं ड िावा १८.५, आणण कायदे २१ (नोबॉल), २२ (वाईड बॉल), २४.४ (खेळाडूने परवानगी सशवाय

परत येणे), २६.४ (कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दं ड), २८.२ (चें डू अडवणे), ४१ (अनुधचत खेळ)
आणण ४२ (खेळाडूंचे वतवन) अनुसार बिाल केल्या जातील.

मात्र कायदे १८.५, २३.३ (लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत), २५.६.५ (फलंदाज आणण
त्याचा/नतचा रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतवन), २५.७ (स्रायकरच्या रनरवरील बंिने), २८.३
(क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स), ३४ (चें डू दोनदा मारला), ४१.१४ (फलंदाजाने खेळपट्टी
खराब करणे) आणण ४१.१५ (स्रायकर संरक्षक्षत क्षेत्रात आला) नस
ु ार दं ड िावा बिाल
करण्यावरील ननबांिांची नोंद घ्यावी.
१८.७

सीमापार चें डूच्या धावा
चें डू सीमापार गेल्यास कायदा १९ (सीमारे र्षा) प्रमाणे चें डू सीमापार गेल्याबद्दलच्या िावा
समळतील.

१८.८

फलंदाज बाद झाला तरी जमा िोणाऱ्या धावा
जेव्िा एखादा फलंदाज बाद िोईल तेव्िा कोणत्यािी संघास हदलेल्या दं ड िावा जमा िोतील.
मात्र खालील िावा सोडून इतर कोणत्यािी िावा जमा िोणार नािीत.
१८.८.१

जर एखादा फलंदाज क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणन
ू बाद झाला तर फलंदाजी
करणाऱया संघास गन
ु िा घडण्याआिी पण
ू व केलेल्या िावािी समळतील.

मात्र जर एखाद्या फलंदाजाने अडथळा आणल्यामुळे क्षेत्ररक्षक झेल घेऊ शकला नािी
तर दं ड िावा सोडून इतर कोणत्यािी िावा जमा िोणार नािीत.
१८.८.२

जर

एखादा

फलंदाज

िावचीत

झाला

तर

फलंदाजी

करणाऱया

संघास

यष्ट्टी

पाडण्याआिी पूणव केलेल्या िावािी समळतील.
मात्र जर, ज्याने/स्जने रनर घेतला आिे असा/अशी स्रायकर स्वतः कायदा २५.६.५
(फलंदाज आणण त्याचा/नतचा रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतवन) अनुसार िावचीत
झाला/झाली तर रनर आणण दस
ु रा फलंदाज यांनी काढलेल्या िावा नाकारण्यात येतील.
१८.९

गडी बाद िोण्याव्यततररक्त चें डू डेड िोतो तेव्िा जमा िोणाऱ्या धावा
जर, गडी बाद िोण्याव्यनतररक्त इतर कािी कारणाने चें डू डेड झाला क्रकं वा पंचांनी चें डू डेड झाला
असे जािीर केले आणण कायद्यात कािी ववसशष्ट्ट तरतद
ू नसेल, तर दोनिी संघास हदलेल्या दं ड
िावा जमा िोतील. मात्र कायदे २३.३ (लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत) आणण २८.३
(क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) च्या तरतद
ु ींची नोंद घ्यावी.
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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यासशवाय फलंदाजी करणाऱया संघाला पुढीलप्रमाणे िावा समळतील.
तो प्रसंग घडण्याच्या अथवा डेड बॉलचा पुकार िोण्याच्या आिी फलंदाजांनी पूणव
केलेल्या िावा,

आणण तो प्रसंग घडण्याच्या अथवा डेड बॉलचा पुकार िोण्याच्या आिी फलंदाजांनी एकमेकांना
ओलांडले असेल तर ती िाव. मात्र ववशेर्षतः कायदा ४१.५.८ (जाणूनबुजून फलंदाजाचे
लक्ष ववचसलत करणे, फसवणूक करणे क्रकं वा अडथळा आणणे) च्या तरतुदींची नोंद
घ्यावी.

१८.१० काढलेल्या धावा जमा करणे
इतर कोणत्यािी कायद्यात कािी ववसशष्ट्ट तरतूद नसल्यास,
१८.१०.१ जर चें डू बॅटने मारला असेल तर, खालील अपवाद सोडून, फलंदाजी संघास समळणाऱया
सवव िावा फलंदाजाच्या वैयस्क्तक खात्यात जमा िोतील.
▪
▪

५ दं ड िावा, ज्या 'दं ड िावा' म्िणून जमा िोतील.

नोबॉलसाठी समळणारी एक िाव जी नोबॉल म्िणून अवांतर िावसंख्येत जमा
िोईल.

१८.१०.२ जर बॅटचा चें डूला स्पशव झालेला नसेल तर समळणाऱया िावा त्या त्या प्रसंगानुसार, दं ड

िावा, बाईज, लेग बाईज, नोबॉल अथवा वाईड म्िणून जमा केल्या जातील. जर
नोबॉलवर बाईज क्रकं वा लेग बाईज िावा काढल्या गेल्या तर एक िाव नोबॉल म्िणून
जमा िोईल व बाकीच्या िावा त्या त्या पररस्स्थतीनुसार बाईज क्रकं वा लेग बाईज
म्िणून जमा केल्या जातील.

१८.१०.३ खालील िावा गोलंदाजाच्या पथ
ृ क्करणात जमा िोतील.
▪

स्रायकरने काढलेल्या सवव िावा

▪

नोबॉलसाठी जमा झालेल्या सवव अवांतर िावा

▪

वाईड चें डूच्या जमा झालेल्या सवव िावा.

१८.११ फलंदाज आपल्या मूळ जागेवर परत येईल
१८.११.१ जेव्िा स्रायकर १८.११.१.१ ते १८.११.१.६ मिील कोणत्यािी पररस्स्थतीनुसार बाद
िोईल तेव्िा नाबाद फलंदाज त्याच्या/नतच्या मूळ जागेवर परत जाईल.

१८.११.१.१ कायदा २५.६.४ क्रकं वा २५.६.५ (फलंदाज आणण त्याचा/नतचा रनर यांचे बाद
िोणे व त्यांचे वतवन) मिील पररस्स्थतीनुसार बाद झाला.
१८.११.१.२ बत्रफळाचीत
१८.११.१.३ यस्ष्ट्टचीत
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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१८.११.१.४ चें डू दोनदा मारला
१८.११.१.५ पायचीत
१८.११.१.६ स्वयंचीत
१८.११.२ खालील १८.११.२.१ ते १८.११.२.३ मिील प्रसंगात फलंदाज आपल्या मूळ जागेवर परत
जातील.

१८.११.२.१ चें डू सीमापार गेला.
१८.११.२.२ कोणत्यािी कारणासाठी िावा नाकारल्या गेल्या.
१८.११.२.३ खेळपट्टीवरील नाबाद फलंदाजांनी कायदा ४१.५ (जाणूनबुजून फलंदाजाचे

लक्ष ववचसलत करणे, फसवणूक करणे क्रकं वा अडथळा आणणे) अनुसार तसे
करण्याचा ननणवय घेतला.

१८.१२ फलंदाज त्याने/ततने सोडलेल्या जागेवर परत येईल
१८.१२.१ जेव्िा फलंदाज १८.१२.१.१ ते १८.१२.१.३ मिील कोणत्यािी पद्ितीने बाद िोईल तेव्िा,
ज्या प्रसंगामुळे फलंदाज बाद झाला त्या क्षणी दोनिी फलंदाजांनी एकमेकांना ओलांडले

नसल्यास, नाबाद फलंदाज त्याच्या/नतच्या सोडलेल्या जागेवर परत जाईल. मात्र जर
िावा नाकारल्या गेल्या तर नाबाद फलंदाज आपल्या मूळ जागेवर परत जाईल.
१८.१२.१.१ झेलबाद.
१८.१२.१.२ क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणणे.
१८.१२.१.३ िावचीत, मात्र कायदा २५.६.४ क्रकं वा २५.६.५ (फलंदाज आणण त्याचा/नतचा
रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतवन) सोडून.
१८.१२.२ जर, फलंदाज िाव घेत असताना, फलंदाज बाद िोण्याव्यनतररक्त इतर कोणत्यािी
कारणामळ
ु े चें डू डेड झाला, तर चें डू डेड झाला तेव्िा िाव घेताना फलंदाजांनी
एकमेकांना ओलांडले नसल्यास, ते आपल्या सोडलेल्या जागेवर परत जातील. मात्र

१८.११.२.१ ते १८.११.२.३ मिील कोणतीिी पररस्स्थती लागू िोत असल्यास फलंदाज
आपल्या मूळ जागेवर परत जातील.
कायदा १९
१९.१

सीमारे षा

मैदानावरील सीमारे षा तनधाणररत करणे
१९.१.१

नाणेफेकीच्या आिी दोनिी पंच मैदानाची सीमारेर्षा ननिावररत करतील. िी सीमारे र्षा
संपण
ू व सामनयासाठी ननस्श्चत रािील. कायदा २.३.१.४ (कणविारांशी सल्लामसलत) पािा.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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१९.१.२

सीमारे र्षा अशा प्रकारे ननिावररत करण्यात येईल की साईट स्िीनचा कोणतािी भाग
सामनयादरम्यान किीिी सीमारे र्षेच्या आत असणार नािी.

१९.२

सीमारे षा ठरवणे आणण ततची आखणी
१९.२.१

सीमारे र्षा शक्यतो सलग पांढऱया रे र्षेने आखली जाईल क्रकं वा जसमनीवर टे कलेल्या
एखाद्या वस्तूच्या आिारे ननस्श्चत केली जाईल.

१९.२.२

जर सीमारे र्षा पांढऱया रे र्षेने आखली असेल तर,
१९.२.२.१

त्या रे र्षेची खेळपट्टीच्या जवळची कडा िी सीमारे र्षा असेल.

१९.२.२.२ सीमारे र्षा सिजपणे हदसावी म्िणन
ू ठे वण्यात आलेले झेंडे, खंट्
ु या क्रकं वा
फलक अशा वस्तू सीमारे र्षेच्या पलीकडे ठे वण्यात याव्यात. या वस्तू म्िणजे
प्रत्यक्ष सीमारे र्षा नव्िे .
१९.२.३

जर सीमारे र्षा जसमनीवर एखादी वस्तू ठे ऊन ननस्श्चत केली असेल तर त्या वस्तूच्या
जसमनीवर टे कलेल्या भागाची खेळपट्टीच्या सवावत जवळची कडा म्िणजे सीमारे र्षा
असेल.

१९.२.४

जेथे पांढरी रे र्षा नसेल क्रकं वा एखादी वस्तू सलगपणे ठे वता आली नसेल तेथे झेंड,े

खुंट्या क्रकं वा फलक यासारख्या वस्तू सीमारे र्षेवरील ववसशष्ट्ट भाग दशववण्यासाठी
वापरता येतील. खूण असलेल्या जवळच्या दोन बबंदं म
ू िील काल्पननक सरळ रे र्षा िी
सीमारे र्षा असेल.
१९.२.५

जर सीमारे र्षा १९.२.२, १९.२.३ क्रकं वा १९.२.४ प्रमाणे ननस्श्चत करता आली नािी तर
नाणेफेकीच्या आिी पंच ती ननिावररत करतील.

१९.२.६

१९.२.७ प्रमाणे सोडून, पंचांनी नाणेफेकीआिी ननिावररत केले नसल्यास मैदानातील
एखादा अडथळा सीमारे र्षा म्िणून मानला जाणार नािी. कायदा २.३.१.४ (कणविारांशी
सल्लामसलत) पािा.

१९.२.७

चें डू खेळीत असताना मैदानात आलेल्या एखाद्या व्यक्तीला क्रकं वा प्राण्याला चें डूचा

स्पशव झाला तर चें डू सीमापार गेला असे मानायचे क्रकं वा नािी ते पंच त्या त्या प्रसंगी
ठरवतील. प्रत्येक ननणवय िा प्रसंगानुरूप घेतला जाईल.
१९.३

सीमारे षा पूवणवत करणे
जर सीमारे र्षा म्िणून ठे वलेली एखादी वस्तू िलली, तुटली क्रकं वा ववस्कळीत झाली तर,
१९.३.१

ती वस्तू मुळात जेथे िोती तीच सीमारे र्षा म्िणून मानली जाईल.

१९.३.२

शक्य नततक्या लवकर ती वस्तू नतच्या मूळ जागी परत ठे वली जाईल. जर खेळ चालू
असेल तर चें डू डेड झाल्याबरोबर िे करण्यात यावे.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१९.३.३

कुंपण क्रकं वा इतर कुठल्या वस्तूचा कािी भाग जर सीमारे र्षेच्या आत आला असेल तर
शक्य नततक्या लवकर तो सीमारे र्षेबािे र काढून टाकला जावा. जर खेळ चालू असेल
तर चें डू डेड झाल्याबरोबर िे करण्यात यावे.

१९.४

चें डू सीमारे षेपलीकडे टे कला
१९.४.१

खेळीत असलेला चें डू सीमारे र्षेपलीकडे टे कला असे मानले जाईल जर त्याचा स्पशव
▪

सीमारे र्षेला क्रकं वा सीमारे र्षा ननस्श्चत करण्यासाठी ठे वलेल्या एखाद्या वस्तूच्या
कोणत्यािी भागाला झाला;

१९.४.२

▪

सीमारे र्षेपलीकडील मैदानाला झाला;

▪

सीमारे र्षेपलीकडे जसमनीला टे कलेल्या कोणत्यािी वस्तल
ू ा झाला.

खेळीत असलेला चें डू सीमारे र्षेपलीकडे टे कला असे मानले जाईल जर,
▪

१९.५ मध्ये म्िटल्याप्रमाणे, सीमारे र्षेपलीकडे असलेल्या एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने चें डूला
स्पशव केला;

▪

सीमारे र्षेच्या आत झेल घेतल्यावर मात्र झेल घेण्याची प्रक्रिया पूणव िोण्याआिी,

चें डूच्या संपकावत असताना एखाद्या क्षेत्ररक्षकाचा सीमारे र्षेपलीकडील मैदानाला स्पशव
झाला.
१९.५

क्षेत्ररक्षक सीमारे षेपलीकडे टे कला
१९.५.१

जर पुढीलपैकी कशाचािी क्षेत्ररक्षकाच्या अंगाच्या कोणत्यािी भागाला स्पशव झाला तर
तो/ती क्षेत्ररक्षक सीमारे र्षेपलीकडे जाऊन टे कला/टे कली असे मानले जाईल.
▪

सीमारे र्षा क्रकं वा सीमारे र्षा ननिावररत करण्यासाठी वापरलेल्या वस्तूचा कोणतािी
भाग;

▪

सीमारे र्षेच्या पलीकडील मैदान;

▪

सीमारे र्षेपलीकडील मैदानाशी संपकव असलेली कोणतीिी वस्तू;

▪

सीमारे र्षेपलीकडील मैदानाशी संपकव असलेला दस
ु रा क्षेत्ररक्षक, जर पंचाच्या मते,
दोनिीपैकी कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाचा िे तू चें डू अडवण्यासाठी मदत करण्याचा असेल.

१९.५.२

मैदानाशी संपकव नसलेला क्षेत्ररक्षक सीमारे र्षेच्या बािे र आिे असे मानले जाईल जर,
गोलंदाजाने चें डू टाकल्यानंतर, त्या क्षेत्ररक्षकाचा चें डूला पहिल्यांदा स्पशव िोण्याआिीचा
त्याचा मैदानावरील शेवटचा स्पशव, पूणवपणे सीमारे र्षच्
े या आत नसेल.

१९.६

सीमापार चें डूच्या धावा
१९.६.१

नाणेफेकीआिी पंच दोनिी कणविारांबरोबर सीमापार चें डूच्या िावा ननिावररत करतील. िे
ठरवताना ते त्या मैदानावरील चालत आलेल्या प्रथांचा आिार घेतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१९.६.२

१९.६.१ अनुसार कािी वेगळे न ठरल्यास, र्षटकारासाठी ६ िावा हदल्या जातील आणण
चौकारासाठी ४ िावा हदल्या जातील. १९.७ सुद्िा पािा.

१९.७

चें डू सीमापार गेल्यास जमा िोणाऱ्या धावा
१९.७.१

जर फक्त बॅटने मारलेला चें डू, सीमारे र्षेच्या आत टप्पा न पडता थेट सीमारे र्षेपलीकडे

जाऊन टे कला तर ६ िावा समळतील. त्याआिी चें डूला क्षेत्ररक्षकाचा स्पशव झाला असला
तरीिी िे लागू िोईल.
१९.७.२

चें डू सीमारे र्षेच्या पलीकडे जाऊन टे कल्यास ४ िावा समळतील, जर,
▪

चें डू बॅटने मारलेला असला क्रकं वा नसला तरीिी, त्याचा सीमारे र्षेच्या आतील
मैदानाला स्पशव झाला असेल, क्रकं वा

▪
१९.७.३

चें डू बॅटने मारलेला नसेल.

१९.८ चा अपवाद वगळता, चें डू सीमापार गेल्यास फलंदाजी संघाला खालीलपैकी जास्त
असलेल्या िावा समळतील.
१९.७.३.१

चें डू सीमापार गेल्याबद्दलच्या िावा

१९.७.३.२

चें डू सीमापार गेला तेव्िा फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावांसि दोनिी
फलंदाजांनी एकमेकांना ओलांडले असेल तर चालू असलेली िाव.

१९.७.४

जेव्िा १९.७.३.२ मिील िावा, चें डू सीमापार गेल्याबद्दलच्या िावांपेक्षा जास्त असतील

तेव्िा १९.७.३.२ प्रमाणे िावा समळतील व त्यानस
ु ार कायदा १८.१२.२ (फलंदाज
त्याने/नतने सोडलेल्या जागेवर परत येईल) लागू िोईल.
१९.७.५

कोणत्यािी संघाला समळणाऱया दं ड िावांवर चें डू सीमापार गेल्यामुळे कािीिी पररणाम
िोणार नािी.

१९.८

ओव्िरथ्रो क्रकं वा क्षेत्ररक्षकाने जाणन
ू बज
ु न
ू केलेली कृती
जर ओव्िरथ्रोमुळे क्रकं वा एखाद्या क्षेत्ररक्षकाच्या जाणूनबुजून केलेल्या कृतीमुळे चें डू सीमापार
गेला तर पुढीलप्रमाणे िावा जमा िोतील.

कोणत्यािी संघाला समळालेल्या दं ड िावा
आणण चें डू सीमापार गेल्याबद्दलच्या िावा
आणण फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावेसि, थ्रो क्रकं वा कृती झाली त्या क्षणी फलंदाजांनी
एकमेकांना ओलांडले असल्यास चालू असलेली िाव.

कायदा १८.१२.२ (फलंदाज त्याने/नतने सोडलेल्या जागेवर परत येईल) थ्रो क्रकं वा कृती झाली त्या
क्षणापासन
ू लागू िोईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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कायदा २०
२०.१

डेड चें डू

चें डू डेड िोतो
२०.१.१ चें डू आपोआप डेड िोईल जेव्िा
२०.१.१.१

चें डू यस्ष्ट्टरक्षक क्रकं वा गोलंदाजाच्या िातात पूणवपणे स्स्थरावेल.

२०.१.१.२

चें डू सीमापार जाईल. कायदा १९.७ (चें डू सीमापार गेल्यास जमा िोणाऱया
िावा) पािा.

२०.१.१.३

फलंदाज बाद िोईल. ज्या प्रसंगामळ
ु े फलंदाज बाद झाला असेल त्या
प्रसंगापासन
ू चें डू डेड झाला असे समजण्यात येईल.

२०.१.१.४

खेळला असला क्रकं वा नसला तरीिी, चें डू फलंदाजाच्या बॅटच्या आणण
अंगाच्या

मध्ये

अडकेल

क्रकं वा

त्याच्या/नतच्या

कपड्यामध्ये

अथवा

उपकरणाच्या मध्ये अडकेल.
२०.१.१.५

खेळला असला क्रकं वा नसला तरीिी, चें डू फलंदाजाच्या कपड्यांच्या क्रकं वा
उपकरणाच्या आत जाऊन स्स्थरावेल क्रकं वा पंचाच्या कपड्यात जाऊन
स्स्थरावेल.

२०.१.१.६

जेव्िा कायदे २४.४ (खेळाडूने परवानगी सशवाय परत येणे) क्रकं वा २८.२ (चें डू

अडवणे) यांचे उल्लंघन केल्यामुळे दं ड िावा हदल्या जातील. अशा वेळी चें डू
र्षटकातील एक म्िणन
ू मोजला जाणार नािी.

२०.१.२

२०.१.१.७

कायदा २८.३ (क्षेत्ररक्षक संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) चे उल्लंघन िोईल.

२०.१.१.८

कायदा १२.९ (सामना संपला) मिील कोणत्यािी प्रकारे सामना संपेल.

जेव्िा क्षेत्ररक्षण संघ आणण खेळपट्टीवरील दोनिी फलंदाज यांनी चें डू खेळीत नािी असे
मानल्याचे गोलंदाजाकडील पंचाला वाटे ल तेव्िा चें डू डेड आिे असे समजले जाईल.

२०.२

चें डू पण
ू णपणे स्स्िरावणे
चें डू पूणवपणे स्स्थरावला आिे क्रकं वा नािी िे फक्त पंच ठरवेल.

२०.३

'ओव्िर' क्रकं वा 'टाईम'चा पुकार
जोपयांत चें डू डेड िोत नािी तोपयांत, २०.१ क्रकं वा २०.४ अनुसार, 'ओव्िर' (कायदा १७.४ पािा)
क्रकं वा 'टाईम' (कायदा १२.२ पािा) चा पुकार केला जाऊ नये.

२०.४

पंचाने डेड चें डूचा पुकार व इशारा करणे
२०.४.१

जेव्िा कायदा २०.१ अनुसार चें डू डेड िोईल तेव्िा, आवश्यक असल्यास, खेळाडूंना
समजावे म्िणन
ू गोलंदाजाकडील पंच डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२०.४.२

कोणतािी पंच खालील बाबतीत डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.
२०.४.२.१

अनुधचत खेळाच्या बाबतीत िस्तक्षेप करताना.

२०.४.२.२

एखाद्या खेळाडूला क्रकं वा पंचाला गंभीर दख
ु ापत झाली आिे असे वाटल्यास.

२०.४.२.३

सल्लामसलत करण्यासाठी त्याची/नतची नेिमीची जागा सोडताना.

२०.४.२.४

स्रायकरला चें डू खेळण्याची संिी समळण्याआिी स्रायकरच्या बाजूच्या
यष्ट्टींवरील एक क्रकं वा दोनिी बेल्स पडल्यास.

२०.४.२.५

स्रायकर चें डू खेळण्यासाठी तयार नसेल आणण, चें डू टाकल्यास, त्याने

खेळण्याचा प्रयत्न केला नािी. स्रायकरला तो चें डू न खेळण्यासाठी परु े से

कारण िोते अशी पंचांची खात्री पटली, तर तो चें डू र्षटकातील एक म्िणन
ू
मोजला जाणार नािी.
२०.४.२.६

जर

चें डू

खेळताना

क्रकं वा

खेळण्यासाठी

तयार

िोताना, कोणत्यािी

आवाजामुळे, िालचालीमुळे क्रकं वा इतर कािी कारणामुळे स्रायकरचे लक्ष

ववचसलत झाले. त्याचा स्रोत सामनयात क्रकं वा बािेर असला तरीिी िे लागू
िोईल. २०.४.२.७ ची सुद्िा नोंद घ्यावी.

तो चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी.
२०.४.२.७

जर कायदा ४१.४ (जाणूनबुजून स्रायकरचे लक्ष ववचसलत करण्याचा प्रयत्न

करणे) क्रकं वा कायदा ४१.५ (जाणन
ू बज
ु न
ू फलंदाजाचे लक्ष ववचसलत करणे,

फसवणक
ू करणे क्रकं वा अडथळा आणणे) प्रमाणे जाणन
ू बज
ु न
ू लक्ष ववचसलत
करण्याचा प्रयत्न झाला. तो चें डू र्षटकातील एक म्िणन
ू मोजला जाणार
नािी.
२०.४.२.८

चें डू टाकण्याआिी गोलंदाजाच्या िातातून ननसटला.

२०.४.२.९

कायदा ४१.१६ (नॉन-स्रायकरने त्याचे/नतचे िीझ लवकर सोडणे) अनस
ु ार
नॉन-स्रायकरला िावचीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा अपवाद वगळता
चें डू गोलंदाजाच्या िातातून सुटला नािी.

२०.४.२.१० खेळीतील चें डू िाती येत नािी याववर्षयी पंचांची खात्री पटली.
२०.४.२.११ वर समावेश नसलेल्या इतर कोणत्यािी कायद्यानुसार तसे म्िणावे लागले.
२०.५

चें डू डेड रिात नािी
जेव्िा

गोलंदाज

त्याचा/नतचा

गोलंदाजीचा

रन-अप

क्रकं वा

रन-अप

नसल्यास

करतो/करते तेव्िा चें डू डेड रिात नािी - म्िणजेच तो खेळीत येतो.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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सरू
ु

२०.६

डेड चें डू; चें डू षटकातील एक म्िणून मोजणे
२०.६.१

खालील २०.६.२ प्रमाणे सोडून, जेव्िा गोलंदाजाने टाकलेला चें डू डेड म्िणून पुकारला
जाईल क्रकं वा तो डेड मानला जाईल तेव्िा,
२०.६.१.१

जर स्रायकरला खेळण्याची संिी समळाली नसेल तर तो चें डू र्षटकातील
एक म्िणून मोजला जाणार नािी.

२०.६.१.२

जर नोबॉल क्रकं वा वाईड हदला गेला नसेल आणण स्रायकरला खेळण्याची
संिी समळाली असेल तर, २०.४.२.६ आणण कायदे २४.४ (खेळाडूने परवानगी

सशवाय परत येणे), २८.२ (चें डू अडवणे), ४१.४ (जाणन
ू बज
ु न
ू स्रायकरचे लक्ष

ववचसलत करण्याचा प्रयत्न करणे) आणण ४१.५ (जाणन
ू बज
ु न
ू फलंदाजाचे
लक्ष ववचसलत करणे, फसवणक
करणे क्रकं वा अडथळा आणणे) मिील
ू
पररस्स्थतीचा अपवाद वगळता, तो चें डू एक वैि चें डू असेल.
२०.६.२

स्रायकरने चें डू खेळण्याचा प्रयत्न केला नािी आणण योग्य कारणास्तव तो चें डू
खेळण्यासाठी स्रायकर तयार नव्िता, या दोनिी अटी पूणव झाल्या तरच २०.४.२.५

प्रमाणे तो चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी. अनयथा तो एक वैि चें डू
असेल.
कायदा २१
२१.१

नोबॉल

चें डू टाकण्याची पदधत
२१.१.१

गोलंदाज उजव्या िाताने गोलंदाजी टाकणार की डाव्या िाताने, ओव्िर द ववकेट
टाकणार की राऊंड द ववकेट, याची खात्री करून त्याप्रमाणे पंच स्रायकरला सांगल
े .
पंचांना न कळवता गोलंदाजाने यात बदल केला तर ते अनुधचत ठरे ल व पंच त्यासाठी
नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल.

२१.१.२

जर सामनयापूवी कािी ववशेर्ष करार झाला नसेल तर अंडरआमव गोलंदाजी करता येणार
नािी.

२१.२

योग्य प्रकारे टाकलेला चें डू - िात
िाताच्या दृष्ट्टीने चें डू योग्य तऱिे ने टाकण्यासाठी गोलंदाजाने चें डू फेकता कामा नये.
चें डू टाकताना गोलंदाजाचा िात खांद्याच्या पातळीवर आल्यानंतर, तेव्िापासून चें डू िातातून
सुटेपयांत िाताचे कोपर थोडे क्रकं वा पूणप
व णे सरळ झाले नसेल तर िाताच्या दृष्ट्टीने चें डू योग्य

प्रकारे टाकला असे मानले जाईल. मात्र या व्याख्येत मनगट वाकवून क्रकं वा क्रफरवून चें डू
टाकण्यास गोलंदाजास प्रनतबंि केलेला नािी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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या संदभावत, चें डू योग्य प्रकारे टाकला गेला आिे क्रकं वा नािी िे पािण्याची प्राथसमक जबाबदारी

जरी स्रायकारकडील पंचाची असली तरी चें डू फेकला आिे अशी गोलंदाजाकडील पंचाची खात्री
झाल्यास त्याला या कायद्यात नोबॉलचा पुकार व इशारा करण्यास प्रनतबंि नािी.
२१.३

चें डू फेकला क्रकं वा अंडरआमण टाकला - पंचांनी करावयाची कृती
२१.३.१

गोलंदाज त्याच्या/नतच्या चें डू टाकण्याच्या शेवटच्या झेपेत आल्यानंतर चें डू फेकला
आिे क्रकं वा २१.१.२ प्रमाणे करार झाला नसताना अंडरआमव टाकला आिे असे
कोणत्यािी पंचाला वाटले, तर तो/ती पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल व चें डू डेड
झाल्यावर दस
ु ऱया पंचाला असा पुकार करण्याचे कारण सांगेल.
गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
▪

गोलंदाजाला पहिली व शेवटची ताकीद दे ईल. िी ताकीद त्या गोलंदाजासाठी त्या
संपूणव डावासाठी लागू रािील.

▪
▪
२१.३.२

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.
खेळपट्टीवरील फलंदाजांना याबद्दल माहिती दे ईल.

जर त्या डावात त्याच गोलंदाजाने पुनिा चें डू फेकला आिे क्रकं वा २१.१.२ प्रमाणे करार

झाला नसताना चें डू अंडरआमव टाकला आिे असे कोणत्यािी पंचाला वाटले तर तो/ती

पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल व चें डू डेड झाल्यावर दस
ु ऱया पंचाला असा पुकार
करण्याचे कारण सांगेल.

गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविारास त्या गोलंदाजाला ताबडतोब ननलंबबत करण्यास
सांगेल. आवश्यक असल्यास, ते र्षटक, असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल ज्याने
त्याआिीचे र्षटक क्रकं वा त्यातील कोणतािी चें डू टाकलेला नसेल व ज्याला
त्यापुढील र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकण्याची परवानगी समळणार नािी. अशा
प्रकारे ननलंबबत झालेला गोलंदाज त्या डावात पुनिा गोलंदाजी करू शकणार नािी.

▪

खेळपट्टीवरील

फलंदाजांना

व

शक्य

नततक्या

लवकर

फलंदाजी

संघाच्या

कणविाराला आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.
२१.३.३

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
२१.४

गोलंदाजाने चें डू टाकण्याआधी तो स्रायकरकडील बाजस
ू फेकला
जर गोलंदाजाने शेवटच्या झेपेत प्रवेश करण्यापूवी चें डू स्रायकरकडील बाजूस फेकला तर
कोणतािी पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल. कायदा ४१.१७ (फलंदाजांनी िाव चोरणे) पािा.
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तथावप, २१.३ प्रमाणे पहिली आणण शेवटची ताकीद, माहिती दे णे, गोलंदाजाववरुद्ि कारवाई आणण
अिवाल सादर करणे िी प्रक्रिया लागू िोणार नािी.
२१.५

योग्य प्रकारे टाकलेला चें डू - पाय
पायांच्या स्स्थतीच्या बाबतीत योग्य चें डू ठरवण्यासाठी, चें डू टाकण्याच्या शेवटच्या झेपेत
२१.५.१

गोलंदाजांचा मागचा पाय, त्याच्या/नतच्या गोलंदाजीच्या बाजू अनस
ु ार, ररटनव िीझच्या
आत व त्याला स्पशव न िोता पडला पाहिजे.

२१.५.२

गोलंदाजाचा पुढचा पाय अशा प्रकारे खाली टे कला पाहिजे की त्याच्या पुढच्या पायाचा
कािी भाग, जसमनीवर टे कलेला असला क्रकं वा नसला तरीिी,
▪

२१.५.१ मध्ये वणवन केल्याप्रमाणे, दोनिी बाजच्
ू या मिल्या यष्ट्टींना जोडणाऱया
काल्पननक रे र्षेच्या ज्या बाजल
ू ा ते ररटनव िीझ आिे त्याच बाजल
ू ा पडलेला असेल
आणण

▪

पॉवपंग िीझच्या मागे पडलेला असेल.

जर या तीनिी अटी पूणव झाल्या आिे त याववर्षयी गोलंदाजाकडील पंच समािानी नसेल
तर तो/ती नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल. कायदा ४१.८ (जाणूनबुजून पुढच्या पायाने
नोबॉल टाकणे) पािा.
२१.६

चें डू टाकताना गोलंदाजामुळे यष्टी पडणे
गोलंदाजाने चें डू टाकला आणण कायदा ४१.१६ (नॉन-स्रायकरने त्याचे/नतचे िीझ लवकर सोडणे)

अनस
ु ार नॉन-स्रायकर बाद झाला नसेल, तर चें डू खेळीत आल्यापासन
ू गोलंदाजाच्या शेवटच्या

झेपेनंतर त्याचा मागचा पाय पन
ु िा पढ
ु े जसमनीवर टे केपयांत केव्िािी गोलंदाजाने यष्ट्टी पाडली

तर कोणतािी पंच नोबॉलचा पक
ु ार व इशारा करे ल. गोलंदाजाचा पोशाख क्रकं वा त्याच्या
अंगावरून पडलेल्या एखाद्या वस्तम
ू ळ
ु े यष्ट्टी पडल्यास त्याचािी यात समावेश असेल. पररसशष्ट्ट

अ.१२ पािा. कायदे २०.४.२.८, २०.४.२.९ (पंचाने डेड चें डूचा पक
ु ार व इशारा करणे) आणण २१.१२
लागू िोतील.
२१.७

चें डूचा टप्पा एकापेक्षा जास्त वेळा पडणे, चें डू घरं गळत जाणे क्रकं वा चें डूचा टप्पा खेळपट्टीच्या
बािे र पडणे

पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल जर, पंचाच्या मते गोलंदाजाने टाकलेला चें डू स्रायकरच्या
बॅटला क्रकं वा अंगाला स्पशव िोण्यापूवी,
▪

आणण, पॉवपंग िीझपयांत पोिोचण्यापूवी, घरं गळत गेला अथवा त्या चें डूचे एकापेक्षा जास्त
टप्पे पडले
क्रकं वा

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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▪

कायदा

६.१

(खेळपट्टीचे

क्षेत्र)

मध्ये

सांधगतल्याप्रमाणे,

स्रायकरच्या

यष्ट्टींपयांत

पोिोचण्यापूवी, त्याचा टप्पा पूणवपणे क्रकं वा अंशतः खेळपट्टीच्या बािे र पडला. कृबत्रम
खेळपट्टीचा वापर िोत असल्यास चें डूचा टप्पा कृबत्रम पष्ट्ृ ठभागाच्या पूणवपणे क्रकं वा अंशतः
बािे र पडल्यासिी िे लागू िोईल.
२१.८

चें डू स्रायकरच्या यष्टींच्या समोर येऊन िांबणे
जर

गोलंदाजाने

टाकलेला

चें डू

स्रायकरच्या

बॅटला

क्रकं वा

अंगाला

स्पशव

करण्याआिी

स्रायकरच्या यष्ट्टींच्या रे र्षेसमोर येऊन थांबला तर पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल व
लगेचच डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.
२१.९

गोलंदाजाने टाकलेल्या चें डूचा क्षेत्ररक्षकाला स्पशण िोणे
कायदा २७.३ (यस्ष्ट्टरक्षकाची जागा) सोडून, गोलंदाजाने टाकलेल्या चें डूचा स्रायकरच्या बॅटला
क्रकं वा

अंगाला

स्पशव

िोण्यापूवी

क्रकं वा

स्रायकरकडील

यष्ट्टी

पार

करण्यापूवी,

एखाद्या

क्षेत्ररक्षकाच्या अंगाच्या कोणत्यािी भागाला स्पशव झाला तर पंच नोबॉलचा पुकार आणण इशारा
करे ल आणण लगेचच डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.
२१.१० चें डू टप्पा पडून स्रायकरच्या डोक्याच्या वरून जाणे
स्रायकर िीझमध्ये सरळ उभा असताना, गोलंदाजाने टाकलेला कोणतािी चें डू, टप्पा पडल्यावर,
स्रायकरच्या डोक्याच्या वरून गेला क्रकं वा तो तसा जाण्याची शक्यता असेल तर पंच नोबॉलचा
पक
ु ार व इशारा करे ल.
२१.११ इतर कायदयांच्या उल्लंघनासाठी नोबॉल
वरील प्रसंगांसशवाय, खालील कायद्यानस
ु ार आवश्यक असेल तेव्िा नोबॉलचा पक
ु ार व इशारा
केला जाईल.

कायदा २७.३ - यस्ष्ट्टरक्षकाची जागा
कायदा २८.४ - ऑन साईडच्या क्षेत्ररक्षकांवरील मयावदा
कायदा २८.५ - क्षेत्ररक्षकांनी खेळपट्टीवर अनतिमण न करणे
कायदा ४१.६ - आखूड टप्प्याचे िोकादायक व अनुधचत चें डू टाकणे
कायदा ४१.७ - टप्पा न पाडता िोकादायक व अनुधचत चें डू टाकणे
कायदा ४१.८ - जाणूनबुजून पुढच्या पायाने नोबॉल टाकणे
२१.१२ नोबॉल रदद करणे
कायदा २०.४.२.४, २०.४.२.५, २०.४.२.६, २०.४.२.८ क्रकं वा २०.४.२.९ (पंचाने डेड चें डूचा पुकार व
इशारा करणे) अनुसार जर डेड चें डू हदला गेला असेल तर पंच नोबॉलचा इशारा रद्द करे ल.
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२१.१३ वाईडच्या आधी नोबॉल
नोबॉल आणण वाईड एकाच वेळी हदला गेल्यास तो चें डू नोबॉल िरला जाईल. कायदा २२.१ (चें डू
वाईड ठरवणे) आणण २२.२ (वाईड चें डूचा पुकार व इशारा करणे) पािा.
२१.१४ चें डू डेड िोणार नािी
नोबॉलचा पक
ु ार झाल्यास चें डू डेड िोणार नािी.
२१.१५ नोबॉलसाठी दं ड
नोबॉलचा पक
ु ार झाल्यावर लगेचच एक दं ड िाव हदली जाईल. नोबॉलचा ननणवय रद्द न
केल्यास, फलंदाज बाद झाला असला तरीिी नोबॉलची एक दं ड िाव समळे ल. िी िाव, इतर
काढलेल्या िावा, चें डू सीमापार गेल्यामळ
ु े समळणाऱया िावा आणण हदल्या गेलेल्या इतर दं ड
िावा, यांच्या व्यनतररक्त असेल.

२१.१६ नोबॉलवर काढलेल्या धावा - कशा जमा िोतील
नोबॉलची एक िाव अवांतर म्िणून जमा िोईल आणण ती गोलंदाजांच्या पथ
ृ क्करणात िरली
जाईल. कोणत्यािी संघाला इतर कािी दं ड िावा हदल्या गेल्यास त्या कायदा ४१.१८ (दं ड िावा)

प्रमाणे जमा िोतील. फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावा क्रकं वा चें डू सीमापार गेल्यामुळे समळालेल्या
िावा चें डू बॅटने मारला असल्यास फलंदाजाच्या खात्यात जमा िोतील; नािीतर त्या िावा बाईज
अथवा लेग बाईज म्िणून जमा िोतील.
२१.१७ नोबॉल न मोजणे
नोबॉल र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी. कायदा १७.३ (चें डूंची वैिता) पािा.
२१.१८ नोबॉलवर बाद
नोबॉल हदला गेल्यास कोणतािी फलंदाज कायदे ३४ (चें डू दोनदा मारला), ३७ (क्षेत्ररक्षणास
अडथळा आणणे) आणण ३८ (िावचीत) सशवाय इतर कोणत्यािी कायद्यानुसार बाद िोणार नािी.
कायदा २२
२२.१

वाईड चें डू

चें डू वाईड ठरवणे
२२.१.१

गोलंदाजाने टाकलेला व नोबॉल नसलेला चें डू, २२.१.२ मिील व्याख्येप्रमाणे, स्रायकर
उभा असलेल्या जागेपासन
ू लांबून गेला आणण तो चें डू त्याच्या/नतच्या नेिमीच्या उभे
रािण्याच्या जागेपासूनिी लांबून गेला असता असे पंचाला वाटले तर असा चें डू पंच
वाईड ठरवेल.

२२.१.२

जर चें डू, बॅटने क्रिकेटचा नेिमीचा फटका मारण्यासाठी स्रायकरच्या आवाक्यात नसेल
तर असा चें डू स्रायकरपासन
ू लांबन
ू गेला असे मानले जाईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२२.२

वाईड चें डूचा पुकार व इशारा
जर पंचानी एखादा चें डू वाईड ठरवला तर, चें डू स्रायकरच्या यष्ट्टींच्या पलीकडे गेल्यावर
लवकरात लवकर पंच वाईडचा पुकार व इशारा करे ल. मात्र असा चें डू जरी स्रायकरच्या

यष्ट्टींपलीकडे गेल्यासशवाय वाईड दे ता येत नसला तरी तो चें डू गोलंदाजाने त्याच्या/नतच्या
शेवटच्या झेपेत प्रवेश केल्यापासन
ू वाईड आिे असे मानले जाईल.
२२.३

वाईड चें डूचा तनणणय मागे घेणे
२२.३.१

चें डू वाईड म्िणन
ू घोवर्षत केल्यानंतर जर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाला स्पशव िोण्याआिी
चें डूचा स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा अंगाला स्पशव झाला तर पंच वाईड चें डूचा ननणवय
मागे घेतील.

२२.३.२

तो चें डू नोबॉल हदला गेल्यास पंच वाईड चें डूचा ननणवय मागे घेतील. कायदा २१.१३
(वाईडच्या आिी नोबॉल) पािा.

२२.४

चें डू वाईड नािी
२२.४.१

पंच चें डू वाईड असल्याचा ननणवय दे णार नािी जर स्रायकरने केलेल्या िालचालीमुळे,
चें डू, कायदा २२.१.२ मिील व्याख्येनुसार, त्याच्या/नतच्या आवाक्याबािे र गेला
क्रकं वा

२२.४.२

क्रिकेटचा नेिमीचा फटका खेळण्यासाठी चें डू त्याच्या/नतच्या आवाक्यात आला.

स्रायकरच्या मागे गेल्यानंतर चें डूचा स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा अंगाला स्पशव झाला
तर पंच चें डू वाईड असल्याचा ननणवय दे णार नािी.

२२.५

चें डू डेड नािी
चें डू वाईड हदला गेल्यास तो चें डू डेड िोत नािी.

२२.६

वाईड चें डूबददल दं ड
वाईड चें डूचा पुकार झाल्याबरोबर एक दं ड िाव बिाल केली जाईल. वाईड चें डूचा ननणवय मागे न
घेतला गेल्यास, २२.३ पािा, जरी फलंदाज बाद झाला तरीिी दं ड िाव कायम रािील. िी िाव,
फलंदाजांनी काढलेल्या िावा, चौकारासाठीच्या िावा आणण हदल्या गेलल्
े या इतर दं ड िावा यांच्या
व्यनतररक्त असेल.

२२.७

वाईड चें डूवरील धावा - कशा जमा िोतील
वाईड चें डूच्या िावेसि, फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावा क्रकं वा चौकारासाठीच्या िावा, वाईड
म्िणून जमा िोतील. ५ दं ड िावा सोडून वाईड चें डूवरील सवव िावा गोलंदाजाच्या पथ
ृ क्करणात
जमा िोतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२२.८

वाईड न मोजणे
वाईड चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी. कायदा १७.३ (चें डूंची वैिता) पािा.

२२.९

वाईड चें डूवर बाद
वाईड चें डूवर कोणतािी फलंदाज कायदे ३५ (स्वयंचीत), ३७ (क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणणे), ३८
(िावचीत) क्रकं वा ३९ (यस्ष्ट्टचीत) यासशवाय इतर कोणत्यािी कायद्यानस
ु ार बाद िोणार नािी.

कायदा २३
२३.१

बाय व लेग बाय

बाईज
गोलंदाजाने टाकलेला व वाईड नसलेला चें डू, स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा अंगाला स्पशव न करता
त्याच्या/नतच्या मागे गेला तर फलंदाजांनी त्या चें डूवर पूणव केलेल्या िावा क्रकं वा चौकाराच्या

िावा फलंदाजी संघाला बाईज म्िणून समळतील. यासशवाय जर तो चें डू नोबॉल असेल तर
नोबॉलची एक िाविी समळे ल.
२३.२

लेग बाईज
२३.२.१

गोलंदाजाने टाकलेला चें डू प्रथम स्रायकरच्या अंगाला लागला आणण जर स्रायकरने,
बॅटने चें डू खेळण्याचा प्रयत्न केला आिे
क्रकं वा

इजा िोऊ नये म्िणन
ू चें डू टाळण्याचा प्रयत्न केला आिे

असे पंचाला वाटले तरच त्या चें डूवरील िावा जमा िोतील.
२३.२.२

दोनिीपैकी कोणतीिी एक अट पण
ू व झाली आिे अशी पंचाची खात्री झाली तर िावा
पढ
ु ीलप्रमाणे जमा केल्या जातील.
२३.२.२.१

जर,
त्यानंतर चें डूचा स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा अंगाला स्पशव झाला
नािी,
क्रकं वा

चें डूचा स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा अंगाला केवळ अनविानाने स्पशव
झाला

तर, चें डूचा त्यानंतर स्रायकरच्या बॅटला स्पशव झाल्यास, फलंदाजांनी पण
ू व
केलेल्या िावा क्रकं वा सीमापारच्या िावा स्रायकरच्या खात्यात जमा िोतील,
अनयथा कायदा २३.२.३ प्रमाणे फलंदाजी संघाच्या िावसंख्येत जमा िोतील.
२३.२.२.२

जर स्रायकरने जाणन
ू बज
ु न
ू पण कायद्यानस
ु ार चें डू दस
ु ऱयांदा मारला तर,
कायदे ३४.३ (कायद्यानस
ु ार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारला) आणण ३४.४

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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(कायद्यानुसार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारल्यास समळणाऱया िावा) लागू
िोतील.
२३.२.३

२३.२.२.१ मिील िावा, स्रायकरच्या खात्यात जमा झाल्या नािीत तर, लेग बाईज
म्िणून जमा िोतील.
यासशवाय, चें डू जर नोबॉल असेल तर, नोबॉलची एक दं ड िाविी समळे ल.

२३.३

लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत
जर २३.२.१ मिील पररस्स्थतीत, दोनिीपैकी एकिी अट पूणव झाली नािी असे पंचाने ठरवले, तर
लेग बाईजच्या िावा बिाल केल्या जाणार नािीत.

जर इतर कोणत्यािी कारणामळ
ु े चें डू डेड झाला नािी तर, चें डू सीमापार गेल्यावर क्रकं वा
फलंदाजांनी एक िाव पण
ू व केल्यावर लगेचच पंच डेड चें डूचा पक
ु ार व इशारा करे ल.
त्यानंतर पंच,
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल;

▪

नाबाद फलंदाजास त्याच्या/नतच्या मूळ जागी परत पाठवेल;

▪

नोबॉल असल्यास स्कोअररला तसा इशारा करे ल;

▪

कायदा २८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून, लागू असलेल्या कोणत्यािी
५ दं ड िावा बिाल करे ल.

कायदा २४
२४.१

क्षेत्ररक्षकाची अनप
ु स्स्िती; बदली खेळाडू

बदली क्षेत्ररक्षक
२४.१.१

पंच बदली क्षेत्ररक्षकासाठी परवानगी दे तील
२४.१.१.१

जर सामनयादरम्यान एखाद्या खेळाडूला दख
ु ापत झाली आिे क्रकं वा तो
आजारी पडला आिे याबाबत पंच समािानी असतील, क्रकं वा

२४.१.१.२

इतर कािी पूणवपणे स्वीकारािव कारण असेल.

इतर कोणत्यािी पररस्स्थतीत बदली क्षेत्ररक्षक हदला जाणार नािी.
२४.१.२

बदली क्षेत्ररक्षकाला गोलंदाजी करता येणार नािी अथवा कणविारपद भूर्षवता येणार
नािी मात्र पंचांनी संमती हदल्यास तो यस्ष्ट्टरक्षकाची जबाबदारी पार पडू शकेल.

तथावप, कायदा ४२.७.१ (स्तर ३ आणण स्तर ४ गुनियांसंदभावतील आणखी कािी मुद्दे )
ची नोंद घ्यावी.
२४.१.३

संघातील एखाद्या खेळाडूसाठी बदली खेळाडूने क्षेत्ररक्षण केलेले असले तरीिी तो/ती

खेळाडू गोलंदाजी क्रकं वा क्षेत्ररक्षण करू शकेल, मात्र कायदे २४.२, २४.३ आणण कायदा
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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४२.४ (नतसऱया स्तराचे गुनिे आणण पंचांनी करावयाची कृती) च्या तरतुदी लागू
राितील.
२४.२

क्षेत्ररक्षकाची अनुपस्स्िती क्रकं वा त्याने मैदान सोडणे
२४.२.१

एखादा खेळाडू क्षेत्ररक्षक म्िणून कािी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अनतशय थोड्या

कालाविीसाठी मैदानाबािे र गेला तर तो/ती अनुपस्स्थत आिे असे मानले जाणार नािी
क्रकं वा या कायद्यापुरते, त्याने/नतने मैदान सोडले असेिी मानले जाणार नािी.
२४.२.२

एखादा खेळाडू सामना सरू
ु िोण्याच्या वेळी क्रकं वा त्यानंतर किीिी, मैदानावर आला
नािी क्रकं वा खेळ चालू असताना मैदान सोडून गेला तर,
२४.२.२.१

कोणत्यािी पंचाला त्याच्या अनुपस्स्थतीबद्दल कारणासहित कळवले जाईल.

२४.२.२.२

त्यानंतर

खेळाच्या

कोणत्यािी

सत्रात

तो/ती

पंचांच्या

संमतीसशवाय

मैदानावर येऊ शकणार नािी. २४.४ पािा. पंच शक्य नततक्या लवकर तशी
संमती दे ईल.
२४.२.२.३

२४.२.३ ते

२४.२.७ आणण २४.३ मध्ये

नमूद

केल्याप्रमाणे, 'दं डाच्या

कालाविी' एवढा वेळ मैदानावर उपस्स्थत राहिल्यासशवाय त्याला/नतला
गोलंदाजी करता येणार नािी.
२४.२.३

एका खेळाडूचा सशल्लक राहिलेला दं डाचा कालाविी जास्तीत जास्त ९० समननटांपयांत
मयावहदत असेल.

२४.२.४

एखाद्या खेळाडूने त्याचा/नतचा दं डाचा कालाविी पण
ू व िोण्याआिी मैदान सोडले तर
उववररत कालाविी िा सशल्लक राहिलेला दं डाचा कालाविी म्िणन
ू पढ
ु े ढकलला जाईल.

२४.२.५

एखाद्या खेळाडूला त्याचा/नतचा दं डाचा कालाविी पूणव िोईपयांत मैदानावर उपस्स्थत
राहिल्यासशवाय गोलंदाजी करता येणार नािी. खेळ चालू असताना तो/ती किीिी
अनुपस्स्थत असेल तर असा अनुपस्स्थतीचा कालाविी, कायदा २४.२.३ च्या तरतुदींच्या
अिीन रािून, त्याच्या सशल्लक राहिलेल्या दं डाच्या कालाविीत जोडला जाईल.

२४.२.६

खेळात किीिी व्यत्यय आला तर व्यत्ययाचा कालाविी खेळाडूच्या उपस्स्थतीत मोजला
जाईल जर,
२४.२.६.१

व्यत्ययाच्या सुरूवातीला मैदानावर उपस्स्थत असणारा क्षेत्ररक्षक, खेळ पुनिा
सुरू िोण्याच्या वेळी मैदानावर आला क्रकं वा त्याच्या/नतच्या संघाची आता
फलंदाजी असेल.

२४.२.६.२

व्यत्ययाच्या वेळी मैदानावर अनुपस्स्थत असलेल्या खेळाडूने व्यत्ययाच्या

काळात स्वतः येऊन एखाद्या पंचाला आपण खेळात भाग घेऊ शकत
असल्याचे कळवले आणण खेळ पुनिा सुरू झाल्यावर मैदानावर आला क्रकं वा
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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त्याच्या/नतच्या

संघाची

आता

फलंदाजी

असेल.

पंचांना

तसे

कळवण्याआिीचा कालाविी अनुपस्स्थतीच्या कालाविीत मोजला जाणार
नािी.
२४.२.७

सशल्लक राहिलेला दं डाचा कालाविी, जसे लागू असेल त्याप्रमाणे, सामनयाच्या पुढील
हदवशी आणण पढ
ु ील डावात ढकलला जाईल.

२४.२.८

जर कायदा ४२.४ (नतसऱया स्तराचे गुनिे आणण पंचांनी करावयाची कृती) च्या अंतगवत
एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने नतसऱया स्तराचा गुनिा केला तर ननलंबनाचा कालाविी संपवून

तो/ती लगेच परत मैदानावर आल्यास, तो ननलंबनाचा कालाविी सशल्लक राहिलेल्या
दं डाच्या कालाविीत जोडला जाणार नािी.
२४.२.९

जर कायदा ४२.४ (नतसऱया स्तराचे गन
ु िे आणण पंचांनी करावयाची कृती) च्या अंतगवत
एखाद्या बदली खेळाडूने नतसऱया स्तराचा गुनिा केला तर खालील गोष्ट्टी लागू िोतील.
२४.२.९.१

संघातील खेळाडू ननलंबनाचा कालाविी संपवून लगेच परत मैदानावर
आल्यास, तो ननलंबनाचा कालाविी सशल्लक राहिलेल्या दं डाच्या कालाविीत

जोडला जाणार नािी. मात्र ननलंबनाआिीचा मैदानाबािे रचा कालाविी,
कायदा २४.२.३ च्या तरतुदींच्या अिीन रािून, सशल्लक राहिलेला दं डाचा
कालाविी म्िणून तसाच रािील.
२४.२.९.२

जर संघातील खेळाडू ननलंबनाचा कालाविी संपल्याबरोबर मैदानावर आला

नािी तर त्याच्या/नतच्या अनुपस्स्थतीचा संपूणव कालाविी, जास्तीत जास्त
९० समननटांपयांत, दं डाचा कालाविी म्िणून िरण्यात येईल.
२४.३

दं डाच्या कालावधीला अपवाद
एखाद्या खेळाडूची अनुपस्स्थती दं डाच्या कालाविीत मोजली जाणार नािी जर,
२४.३.१

त्याला/नतला सामनयादरम्यान बा्य आघातामळ
ु े दख
ु ापत झाली असेल आणण त्यामळ
ु े
योग्य कारणासाठी त्याने/नतने मैदान सोडले असेल क्रकं वा मैदानावर येऊ शकला/शकली
नसेल.

२४.३.२

पंचांच्या मते एखादा खेळाडू आजारपण क्रकं वा अंतगवत दख
ु ापत सोडून इतर कािी

पूणवपणे स्वीकारािव कारणांसाठी अनुपस्स्थत असेल क्रकं वा त्याने/नतने मैदान सोडले
असेल.
२४.४

खेळाडूने परवानगी शशवाय परत येणे
जर २४.२.२ चे उल्लंघन करून एखादा खेळाडू मैदानावर आला आणण चें डू खेळीत असताना
त्याचा चें डूला स्पशव झाला तर तो चें डू ताबडतोब डेड िोईल.
▪

पंच फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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▪

फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावांसि, गुनिा घडण्याच्या आिी त्यांनी एकमेकांना ओलांडले
असल्यास, चालू असलेली िाव समळे ल.

▪
▪

चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी.

पंच, दस
ु ऱया पंचाला, क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला, फलंदाजांना आणण शक्य तेवढ्या
लवकर फलंदाजी संघाच्या कणविाराला आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.

▪

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना
अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास
संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
कायदा २५
२५.१

फलंदाजाचा डाव; रनर

फलंदाज क्रकं वा रनर िोण्यासाठी पात्रता
केवळ नामांकन झालेला खेळाडूच फलंदाजी करू शकेल क्रकं वा रनर रािू शकेल आणण, कायदा
२५.३ आणण २५.५.२ च्या तरतुदींच्या अिीन रािून, पूवी त्याच्यासाठी/नतच्यासाठी एखादा बदली
खेळाडू घेतला गेला असला तरीिी तो/ती िे करू शकेल.

२५.२

फलंदाजाच्या डावाची सरु
ु वात
पहिल्या दोन फलंदाजांचा डाव आणण 'टाईम'चा पुकार केल्यानंतर खेळ पुनिा सरू
ु िोताना
येणाऱया नवीन फलंदाजाचा डाव 'प्ले'चा पुकार झाल्यावर सुरू िोईल. इतर कोणत्यािी वेळी
फलंदाजाचा डाव त्याने मैदानात पहिले पाऊल टाकल्यावर सुरू झाला असे मानण्यात येईल.

२५.३

फलंदाजाने डाव सुरू करण्यावरील बंधने
२५.३.१

जर फलंदाजी संघातील एखाद्या खेळाडूचा दं डाचा कालाविी सशल्लक असेल, कायदा
२४.२.७ (क्षेत्ररक्षकाची अनुपस्स्थती क्रकं वा त्याने मैदान सोडणे) पािा, तर त्या खेळाडूला

दं डाचा कालाविी पूणव िोईपयांत फलंदाजी करण्यास क्रकं वा रनर रािण्यास परवानगी
दे ण्यात

येणार

नािी.

मात्र,

जरी

दं डाचा

कालाविी

पूणव

झाला

नसला,

तरी

त्याच्या/नतच्या संघाचे ५ गडी बाद झाल्यावर सदर खेळाडू फलंदाजी करू शकेल.
२५.३.२

फलंदाजी संघाच्या खेळाडूचा दं डाचा कालाविी खेळ चालू असताना तेवढ्या वेळाने कमी
करण्यात येईल. मात्र २५.३.२.१ आणण २५.३.२.२ च्या तरतुदी लागू राितील.
२५.३.२.१

कायदा ४२.४ (नतसऱया स्तराचे गन
ु िे आणण पंचांनी करावयाची कृती) च्या

अंतगवत नतसऱया स्तराच्या गन
ु ्यासाठी झालेल्या ननलंबनाचा काळ सशल्लक
राहिलेल्या दं डाचा कालाविी कमी करण्यासाठी मोजला जाणार नािी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२५.३.२.२

सामनयात व्यत्यय आले असताना एखाद्या फलंदाजाने स्वतः येऊन पंचांना
आपण तंदरु
ु स्त असल्याचे सांधगतल्यानंतरचा कालाविी सशल्लक राहिलेल्या
दं डाचा कालाविी कमी करण्यासाठी मोजला जाईल.

२५.३.३

जर एखाद्या संघाचा डाव संपल्यावर दं डाचा कालाविी सशल्लक राहिला असेल तर,
लागू असल्यास, तो कालाविी सामनयाच्या पढ
ु ील डावांमध्ये ढकलण्यात येईल.

२५.४

फलंदाज तनवत्त
ृ िोणे
२५.४.१

फलंदाज त्याचा/नतचा डाव चालू असताना, चें डू डेड झाल्यावर, किीिी ननवत्त
ृ िोऊ

शकेल. खेळ पढ
ु े चालू करण्याआिी पंचांना फलंदाजाच्या ननवत्त
ृ ीचे कारण सांधगतले
जाईल.
२५.४.२

जर एखादा फलंदाज आजारपण, दख
ु ापत क्रकं वा एखाद्या अपररिायव कारणामुळे ननवत्त
ृ

झाला तर तो/ती फलंदाज आपला डाव पुनिा सुरू करू शकेल. जर कोणत्यािी
कारणामुळे तो आपला डाव पुनिा सुरू करू शकला नािी तर त्याच्या डावाची नोंद
'ननवत्त
ृ - नाबाद' अशी केली जाईल.
२५.४.३

जर एखादा फलंदाज वरील २५.४.२ मिील कारणांव्यनतररक्त इतर कािी कारणांमुळे

ननवत्त
ृ झाला तर तो आपला डाव केवळ ववरुद्ि संघाच्या कणविाराने संमती हदल्यास

पुनिा सुरू करू शकेल. जर कोणत्यािी कारणामुळे तो आपला डाव पुनिा सुरू करू
शकला नािी तर त्याच्या डावाची नोंद 'ननवत्त
ृ - बाद' अशी केली जाईल.
२५.४.४

जर ननवत्त
ु िा केला, तर, २५.४.२ आणण २५.४.३ च्या
ृ फलंदाजाने त्याचा/नतचा डाव पन

तरतद
ु ींच्या अिीन रािून, दस
ु रा एखादा फलंदाज बाद क्रकं वा ननवत्त
ृ झाल्यानंतरच तो
तसे करू शकेल.
२५.५

रनर
२५.५.१

जर पंच पढ
ु ील गोष्ट्टींववर्षयी समािानी असले तर ते फलंदाजाला रनर घेण्याची
परवानगी दे तील.
२५.५.१.१

फलंदाजाला

अशी

दख
ु ापत

झाली

आिे

िावण्याच्या क्षमतेवर पररणाम िोत आिे .
२५.५.१.२

की

ज्यामुळे

त्याच्या/नतच्या

अशी दख
ु ापत सामनयादरम्यान झालेली आिे .

दस
ु ऱया कोणत्यािी पररस्स्थतीत फलंदाजाला रनर हदला जाणार नािी.
२५.५.२

रनर िा
२५.५.२.१

फलंदाजी संघाचा सदस्य असेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२५.५.२.२

शक्यतो ज्याची/स्जची त्या डावातील फलंदाजी झालेली आिे असा असेल, िे
शक्य नसल्यास, जेव्िा बाद झालेला एखादा फलंदाज रनर िोण्यासाठी
उपलब्ि िोईल, तेव्िा लगेचच रनर बदलला जाईल.

२५.५.२.३

पंचांच्या संमतीनेच बदलता येईल.

२५.५.२.४

ज्या फलंदाजासाठी असेल त्या फलंदाजाने घातलेली सवव बा्य संरक्षक
उपकरणे तो/ती घालेल आणण िातात बॅट घेईल.

२५.५.२.५

ज्याचा कायदा २४.२.७ (क्षेत्ररक्षकाची अनप
ु स्स्थती क्रकं वा त्याने मैदान

सोडणे) मध्ये म्िटल्याप्रमाणे दं डाचा कालाविी सशल्लक राहिलेला नािी,
असा असेल.
२५.५.३

फलंदाजाच्या रनरला सवव कायदे लागू राितील आणण ज्या हठकाणी रनरसाठी वेगळे

ननयम आिे त तेथे सोडून बाकी सवव हठकाणी तो/ती फलंदाज म्िणूनच िरला/िरली
जाईल. कायदा ३०.२ (फलंदाजाचे िीझ कोणते) पािा.
२५.६

फलंदाज आणण त्याचा/ततचा रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतणन
२५.६.१

रनर घेतलेल्या फलंदाजाला, रनरने केलेल्या ननयमाच्या उल्लंघनाबद्दल, जणू कािी

तो/ती फलंदाज स्वतःच त्यासाठी जबाबदार आिे असे समजून, सशक्षा भोगावी लागेल.
ववशेर्षतः जर रनर कायदे ३७ (क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणणे) क्रकं वा ३८ (िावचीत)
अनस
ु ार बाद झाला तर तो/ती फलंदाज बाद िोईल.
२५.६.२

जेव्िा रनर असलेला फलंदाज स्रायकर असेल तेव्िा सवव कायदे आणण ते मोडल्यामळ
ु े
समळणाऱया सशक्षा त्यास लागू राितील. मात्र िावचीत आणण यष्ट्टीचीत िोण्याच्या
बाबतीत मात्र रनर असलेला स्रायकर म्िणून त्याला २५.६.३, २५.६.४ आणण २५.६.५
मिील ववशेर्ष तरतुदी लागू िोतील.

२५.६.३

जेव्िा

रनर

असलेला

फलंदाज

स्रायकर

असेल

तेव्िा

त्याचे

िीझ

नेिमीच

यस्ष्ट्टरक्षकाच्या बाजूचे असेल.
२५.६.४

जर रनर असलेला स्रायकर त्याच्या/नतच्या िीझमध्ये असेल , आणण जेव्िा त्या
बाजूच्या यष्ट्टी योग्य प्रकारे पाडल्या तेव्िा रनर त्याच्या/नतच्या यस्ष्ट्टरक्षकाच्या
बाजूच्या िीझच्या बािे र असेल, तर कायदा ३८ (िावचीत) च्या तरतुदी लागू िोतील.

२५.६.५

जर

रनर

असलेला

स्रायकर

त्याच्या/नतच्या

िीझच्या

बािे र

असेल

आणण

यस्ष्ट्टरक्षकाच्या बाजूच्या यष्ट्टी योग्य प्रकारे पाडल्या गेल्या असतील तर स्रायकर
कायदा ३८ (िावचीत) क्रकं वा कायदा ३९ (यष्ट्टीचीत) अनुसार बाद िोऊ शकेल. त्यावेळी
जर रनर सुद्िा त्याच्या यस्ष्ट्टरक्षकाच्या बाजूच्या िीझच्या बािे र असेल तर फक्त
कायदा ३८ (िावचीत) लागू िोईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२५.६.६

जर रनर असलेला स्रायकर २५.६.५ प्रमाणे बाद झाला तर पंच
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजास त्याच्या/नतच्या मूळ जागी परत पाठवेल.

▪
२५.६.७

लागू असलेल्या कोणत्यािी प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

जेव्िा रनर असलेला फलंदाज स्रायकर नसेल तेव्िा तो/ती
२५.६.७.१

कायदा ३७ (क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणणे) च्या अिीन असेल मात्र या
व्यनतररक्त सामनयाच्या बािे र असेल.

२५.६.७.२

स्रायकरकडील पंच सांगेल त्याप्रमाणे खेळात अडथळा येणार नािी अशा
हठकाणी उभा/उभी रािील.

२५.६.७.३

मात्र २५.६.७.१ प्रमाणे सामनयाच्या बािे र असूनिी त्याने/नतने एखादी
अनुधचत कृती केली तर तो/ती कायद्यांतील तरतुदीनुसार दं डास पात्र ठरे ल.

२५.७

स्रायकरच्या रनरवरील बंधने
२५.७.१

स्रायकर असलेल्या जखमी फलंदाजाच्या रनरची बॅट क्रकं वा अंगाचा कािी भाग, चें डू
खेळीत आल्यापासून तो स्रायकरपयांत पोिोचेपयांत अथवा पॉवपंग िीझ पार करे पयांत,
यापैकी जे आिी िोईल तोपयांत, पॉवपंग िीझच्या मागे टे कलेला असायला िवा.

२५.७.२

जर जखमी स्रायकरच्या रनरने िे बंिन पाळलेले नािी असे स्रायकरच्या बाजूच्या

पंचाला वाटले तर, इतर कोणत्यािी कारणाने चें डू डेड झाला नसल्यास, चें डू सीमापार
गेल्यावर अथवा एक िाव पण
ू व झाल्यावर लगेचच, तो डेड चें डूचा पक
ु ार व इशारा
करे ल. तथावप, झेल पण
ू व करण्याची संिी समळावी म्िणन
ू तो डेड चें डूचा पक
ु ार थोडा
उसशराने करे ल.

गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजास त्याच्या/नतच्या मूळ जागी परत पाठवेल.

▪

कायदा २८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे असलेल्या दं ड िावा
सोडून लागू असलेल्या इतर ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

कायदा २६
२६.१

मैदानावरील सराव

खेळपट्टी क्रकं वा उवणररत चौकोनावरील सराव
२६.१.१

सामनयाच्या कोणत्यािी हदवशी, कोणत्यािी वेळी खेळपट्टीवर सराव करता येणार
नािी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२६.१.२

पंचांच्या

परवानगीसशवाय

उववररत

चौकोनावर

सामनयाच्या

कोणत्यािी

हदवशी,

कोणत्यािी वेळी सराव करता येणार नािी.
२६.२

बािे रील मैदानावर सराव
२६.२.१

सामनयाच्या कोणत्यािी हदवशी बािे रील मैदानाची फारशी खराबी िोणार नािी अशी
पंचांची खात्री झाली तर
▪

खेळ सरू
ु िोण्याआिी,

▪

खेळ संपल्यावर आणण

▪

जेवणाच्या आणण चिापानाच्या मध्यंतरात क्रकं वा दोन डावांच्या मध्ये,

बािे रील मैदानावर कोणत्यािी प्रकारचा सराव करता येईल.
२६.२.२

पढ
ु ील सवव अटींची पत
ू वता झाल्यास 'प्ले' म्िटल्यापासन
ू 'टाईम' म्िणेपयांतच्या काळात
बािे रील मैदानावर सराव करता येईल:
▪

फक्त पररसशष्ट्ट अ.७ मिील क्षेत्ररक्षकाच्या व्याख्येत बसणारे क्षेत्ररक्षकच अशा
सरावात भाग घेऊ शकतील.

▪

अशा सरावात सामनयाचा चें डू सोडून इतर कोणत्यािी चें डूचा उपयोग करता येणार
नािी.

▪

सामनयाच्या

खेळपट्टीला

समांतर,

गोलंदाजीचा सराव करता येणार नािी.
▪

चौकोनापासून

सीमारे र्षेपयांतच्या

भागात,

जर अशा सरावामळ
ु े कायदे ४१.३ (सामनयाचा चें डू - त्याची स्स्थती बदलणे) क्रकं वा
४१.९ (क्षेत्ररक्षण संघाने वेळ वाया घालवणे) यांचे उल्लंघन िोणार नािी अशी
पंचांची खात्री पटली.

२६.३

रन-अपचा सराव
कायदे ४१.९ (क्षेत्ररक्षण संघाने वेळ वाया घालवणे) क्रकं वा ४१.१२ (क्षेत्ररक्षकाने खेळपट्टी खराब
करणे) यांपैकी कोणत्यािी कायद्याचे उल्लंघन िोणार नािी याववर्षयी समािानी असेल तर पंच
गोलंदाजाला रन-अपचा सराव करण्याची परवानगी दे ईल.

२६.४

कायदयाचे उल्लंघन केल्याबददल दं ड
सवव प्रकारचा सराव िा कायदे ४१.३ (सामनयाचा चें डू - त्याची स्स्थती बदलणे), ४१.९ (क्षेत्ररक्षण
संघाने वेळ वाया घालवणे) क्रकं वा ४१.१२ (क्षेत्ररक्षकाने खेळपट्टी खराब करणे) मिील तरतुदींच्या
अिीन असेल.
२६.४.१

जर २६.१ क्रकं वा २६.२ मिील कोणत्यािी तरतद
ु ीचे उल्लंघन झाले, तर पंच
▪

संबंधित खेळाडूस अशा प्रकारचा सराव करण्याची परवानगी नसल्याची ताकीद
दे ईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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▪

दस
ु ऱया पंचाला आणण शक्य नततक्या लवकर दोनिी कणविारांना आपल्या कृतीचे
कारण सांगेल.

२६.४.१.१

जर नाबाद फलंदाजाने या कायद्याचे उल्लंघन केले तर पंच दस
ु ऱया
फलंदाजाला व त्यानंतर येणाऱया प्रत्येक फलंदाजाला अशा प्रकारची ताकीद

हदली गेली असल्याचे सांगल
े . अशी ताकीद त्या खेळाडूच्या संघाला संपण
ू व
सामनयासाठी लागू असेल.
२६.४.२

जर सामनयादरम्यान त्या संघातील कोणत्यािी खेळाडूने पुनिा किीिी या कायद्याचे
उल्लंघन केले तर पंच
▪

ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

दस
ु ऱया पंचाला, स्कोअरसवना आणण शक्य नततक्या लवकर दोनिी कणविारांना,
आणण,

कायद्याचे

उल्लंघन

खेळ

चालू

असताना

झाले

असल्यास,

नाबाद

फलंदाजांना आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
कायदा २७
२७.१

यस्ष्टरक्षक

संरक्षक उपकरणे
यस्ष्ट्टरक्षक िा असा एकमेव क्षेत्ररक्षक आिे की ज्याला ग्लोव््ज व बािे रील पॅड्स घालण्याची
परवानगी आिे . जर त्याने ते तसे घातले तर ते कायदा २८.२ (चें डू अडवणे) साठी
त्याच्या/नतच्या अंगाचा भाग म्िणून िरले जातील. जर चें डू खेळीत आल्यावर यस्ष्ट्टरक्षकाच्या
कृतीवरून क्रकं वा त्याच्या उभे रािण्याच्या जागेवरून तो/ती यस्ष्ट्टरक्षकाची सववसािारण कतवव्ये

पार पाडू शकणार नािी असे पंचांना वाटले तर तो/ती आपला िा िक्क गमावून बसेल आणण
कायदे ३३.२ (योग्य झेल), ३९ (यष्ट्टीचीत), २८.१ (संरक्षक उपकरणे), २८.४ (ऑन साईडच्या

क्षेत्ररक्षकांवरील मयावदा) आणण २८.५ (क्षेत्ररक्षकांनी खेळपट्टीवर अनतिमण न करणे) साठी
यस्ष्ट्टरक्षक म्िणन
ू ओळखला जाणार नािी.
२७.२

ग्लोव््ज
२७.२.१

जर, २७.१ मध्ये परवानगी असल्याप्रमाणे, यस्ष्ट्टरक्षकाने ग्लोव््ज घातले तर त्याच्या
तजवनी व अंगठा यांमध्ये आिारासाठी जोड असू शकेल मात्र इतर कोणत्यािी दोन
बोटांच्या मध्ये आिारासाठी जोड नसावा.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२७.२.२

जर तजवनी आणण अंगठा यांच्यामध्ये जोड वापरला, तर तो एका सलग ताणल्या न
जाणाऱया पदाथावचा असावा, ज्याला कापडाचा तुकडा लावला असला तरी तेथे कापडाची
सशवलेली दम
ु ड येऊ नये.

२७.२.३

तजवनी व अंगठा यांना आिारासाठी जोडलेल्या पदाथावची वरची रे र्षा तजवनीच्या वरच्या
टोकापासन
ू अंगठ्याच्या वरच्या टोकापयांत सरळ असावी आणण ग्लोव्ि घातलेला िात
पण
ू वपणे उघडल्यास ती ताठ रािावी. पररसशष्ट्ट 'इ' पािा.

२७.३

यस्ष्टरक्षकाची जागा
२७.३.१

चें डू खेळीत आल्यापासन
ू गोलंदाजाने टाकलेला चें डू
स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा अंगाला लागेपयांत
क्रकं वा

स्रायकरच्या बाजच्
ू या यष्ट्टींच्या पलीकडे जाईपयांत

क्रकं वा

स्रायकर िाव घेण्याचा प्रयत्न करे पयांत

यस्ष्ट्टरक्षक स्रायकरच्या बाजूच्या यष्ट्टींच्या पूणवपणे मागे उभा रािील.
२७.३.२

जर यस्ष्ट्टरक्षकाने या कायद्याचे उल्लंघन केले तर गोलंदाजाने चें डू टाकल्यानंतर,
शक्य नततक्या लवकर, स्रायकरकडील पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल.

२७.४

यस्ष्टरक्षकाची िालचाल
२७.४.१

चें डू

खेळीत

आल्यापासून

तो

स्रायकरजवळ

पोिोचेपयांत

जर

यस्ष्ट्टरक्षकाने,

स्रायकरच्या यष्ट्टींच्या संबंिाने, त्याच्या/नतच्या यस्ष्ट्टरक्षणासाठी उभे रािण्याच्या
जागेत लक्षणीय बदल केला तर ते अनधु चत ठरे ल. मात्र खालील गोष्ट्टी त्यास अपवाद
असतील.
२७.४.१.१

िीम्या चें डूसाठी त्याने/नतने कािी पावले पुढे येणे, मात्र यामुळे यष्ट्टी
त्याच्या/नतच्या आवाक्यात येता कामा नयेत.

२७.४.१.

गोलंदाजाने टाकलेल्या चें डूच्या हदशेप्रमाणे उजव्या क्रकं वा डाव्या बाजल
ू ा
केलेली िालचाल.

२७.४.१.३

स्रायकर

खेळत

असलेल्या

फटक्यावर

क्रकं वा

त्याच्या/नतच्या

फटका

खेळण्यासाठी केलेल्या कृतीवर प्रनतक्रिया म्िणून केलेली िालचाल. मात्र
कायदा २७.३ च्या तरतुदी लागू राितील.
२७.४.२

यस्ष्ट्टरक्षकाने अनुधचत िालचाल केल्यास कोणतािी पंच डेड बॉलचा पुकार व इशारा
करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२७.५

यस्ष्टरक्षकावरील बंधने
जर कोणत्यािी पंचाच्या मते यस्ष्ट्टरक्षकाने स्रायकरच्या चें डू खेळण्याच्या आणण त्याच्या/नतच्या

यष्ट्टींचे रक्षण करण्याच्या अधिकारात िस्तक्षेप केला तर कायदा २०.४.२.६ (पंचाने डेड चें डूचा
पुकार व इशारा करणे ) लागू िोईल.

मात्र जर, कोणत्यािी पंचाला यस्ष्ट्टरक्षकाने जाणन
ू बुजून िस्तक्षेप केला आिे असे वाटले तर

कायदा ४१.४ (जाणूनबुजून स्रायकरचे लक्ष ववचसलत करण्याचा प्रयत्न करणे) सुद्िा लागू
िोईल.
२७.६

स्रायकरचा यस्ष्टरक्षकास अडिळा
जर चें डू खेळताना क्रकं वा त्याच्या/नतच्या यष्ट्टींचे कायदे शीरपणे रक्षण करताना स्रायकरने

यस्ष्ट्टरक्षकास अडथळा आणला तर कायदा ३७.३ (झेल घेताना अडथळा आणला) अनुसार सोडून
तो/ती बाद िोणार नािी.
कायदा २८
२८.१

क्षेत्ररक्षक

संरक्षक उपकरणे
यस्ष्ट्टरक्षक सोडून इतर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकास ग्लोव््ज व बािे रील पॅड्स घालण्याची परवानगी

हदली जाणार नािी. यासशवाय िाताला क्रकं वा बोटांना पंचांच्या संमतीसशवाय संरक्षणात्मक
आवरण घालता येणार नािी.
२८.२

चें डू अडवणे
२८.२.१

२८.२.१.२ प्रमाणे सोडून, क्षेत्ररक्षक त्याच्या/नतच्या अंगाच्या कोणत्यािी भागाने चें डू

अडवू शकतो (पररसशष्ट्ट अ.१२ पािा). मात्र जर चें डू खेळीत असताना त्याने/नतने
जाणूनबुजून खालीलप्रमाणे चें डू अडवला तर त्याने/नतने बेकायदे शीर ररत्या चें डू अडवला
असे मानण्यात येईल.
२८.२.१.१

आपल्या अंगाचा भाग सोडून इतर कशाच्यािी सािाय्याने चें डू अडवला.

२८.२.१.२

त्याच्या/नतच्या कपड्याचा कोणतािी भाग िाताने ताणून त्याचा वापर
त्याने/नतने चें डू अडवण्यासाठी केला.

२८.२.१.३

आपण घातलेल्या पोशाखाचा भाग, एखादे उपकरण क्रकं वा इतर कोणतीिी
वस्तू टाकून हदली व त्या वस्तूचा नंतर चें डूला स्पशव झाला.

२८.२.२

क्षेत्ररक्षकाच्या अंगावरून त्याने घातलेल्या पोशाखाचा भाग, एखादे उपकरण क्रकं वा इतर
कोणतीिी वस्तू अपघाताने खाली पडली व त्याचा चें डूला स्पशव झाला तर असे
क्षेत्ररक्षण बेकायदे शीर मानले जाणार नािी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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२८.२.३

जर एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने बेकायदे शीर ररत्या चें डू अडवला तर तो चें डू लगेचच डेड
िोईल आणण
▪

नोबॉल क्रकं वा वाईडची एक िाव समळे ल.

▪

फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावांसि, गुनिा घडण्याआिी त्यांनी एकमेकांना ओलांडले
असल्यास, चालू असलेली िाविी समळे ल.

▪

तो चें डू र्षटकातील एक म्िणन
ू मोजला जाणार नािी.

या व्यनतररक्त पंच
▪

फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

दस
ु रा पंच व क्षेत्ररक्षण संघाचा कणविार यांना आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.

▪

दोनिी फलंदाजांना व शक्य तेवढ्या लवकर फलंदाजी संघाच्या कणविाराला
घडलेल्या प्रसंगाबद्दल माहिती दे ईल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
२८.३

क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स
२८.३.१

क्षेत्ररक्षक वापरत नसतील तेव्िा, संरक्षक िे ल्मेट्स, फक्त मैदानाच्या पष्ट्ृ ठभागावर
यस्ष्ट्टरक्षकाच्या मागे दोनिी बाजंच्
ू या यष्ट्टींच्या सरळ रे र्षेत ठे वता येतील, मात्र ती
मैदानाच्या पष्ट्ृ ठभागावर इतर कोठे िी ठे वता येणार नािीत.

२८.३.२

जर खेळीत असलेला चें डू, २८.३.१ प्रमाणे ठे वलेल्या िे ल्मेटला लागला तर,
२८.३.२.१

चें डू डेड िोईल
आणण, २८.३.३ मिील तरतुदींच्या अिीन रािून,

२८.३.२.२

फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल करण्यात येतील;

२८.३.२.३

चें डू संरक्षक िे ल्मेटला लागण्याआिी फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावा जमा

िोतील आणण चें डू संरक्षक िे ल्मेटला लागण्याआिी फलंदाजांनी एकमेकांना
ओलांडले असल्यास चालू असलेली िाविी समळे ल.
२८.३.३

जर खेळीत असलेला चें डू, २८.३.१ प्रमाणे ठे वलेल्या िे ल्मेटला लागला तर, कायदे २३.३
(लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत), २५.७ (स्रायकरच्या रनरवरील बंिने), क्रकं वा
३४ (चें डू दोनदा मारला) यांमिील पररस्स्थती लागू िोत नसल्यास, पंच
▪

२८.३.२.३ प्रमाणे फलंदाजांनी काढलेल्या िावा जमा करण्याची परवानगी दे ईल.

▪

लागू असल्यास, स्कोअररला नोबॉल क्रकं वा वाईड चें डूचा इशारा करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२८.३.४

▪

२८.३.२.२ प्रमाणे ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

लागू असलेल्या इतर दं ड िावा बिाल करे ल.

जर खेळीत असलेला चें डू, २८.३.१ प्रमाणे ठे वलेल्या िे ल्मेटला लागला आणण कायदे

२३.३ (लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत), २५.७ (स्रायकरच्या रनरवरील बंिने),
क्रकं वा ३४ (चें डू दोनदा मारला) यांमिील पररस्स्थती लागू िोत असल्यास, पंच
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजास त्याच्या/नतच्या मूळ जागी परत पाठवेल.

▪
▪

लागू असल्यास, स्कोअररला नोबॉल क्रकं वा वाईड चें डूचा इशारा करे ल.

कायदा २८.३.२ प्रमाणे समळणाऱया दं ड िावा सोडून, लागू असलेल्या इतर दं ड िावा
बिाल करे ल.

२८.४

ऑन साईडच्या क्षेत्ररक्षकांवरील मयाणदा
गोलंदाज िातातून चें डू सोडत असताना ऑन साईडला पॉवपंग िीझच्या मागे, यस्ष्ट्टरक्षक सोडून,

दोन पेक्षा जास्त क्षेत्ररक्षक ठे वता येणार नािीत. क्षेत्ररक्षकाचे अंग, िवेत असो क्रकं वा जसमनीवर
टे कलेले, संपूणवपणे पॉवपंग िीझच्या पुढे नसेल तर तो/ती या रे र्षेच्या मागे आिे असे मानले
जाईल.

जर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाने या कायद्याचे उल्लंघन केले तर स्रायकरकडील पंच नोबॉलचा
पुकार व इशारा करे ल.
२८.५

क्षेत्ररक्षकांनी खेळपट्टीवर अततिमण न करणे
चें डू खेळीत असताना आणण त्याचा स्पशव स्रायकरच्या बॅटला अथवा अंगाला िोईपयांत क्रकं वा चें डू
स्रायकरच्या बॅटच्या पलीकडे जाईपयांत, गोलंदाजासशवाय इतर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाच्या अंगाचा
कोणतािी भाग खेळपट्टीवर टे कलेला क्रकं वा खेळपट्टीच्या वर िवेत नसावा.
यस्ष्ट्टरक्षक सोडून इतर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाने या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास गोलंदाजाकडील
पंच चें डू टाकल्यावर शक्य नततक्या लवकर नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल. तथावप, कायदा
२७.३ (यस्ष्ट्टरक्षकाची जागा) ची नोंद घ्यावी.

२८.६

यस्ष्टरक्षकाशशवाय इतर क्षेत्ररक्षकांची िालचाल
२८.६.१

चें डू खेळीत आल्यापासून स्रायकरजवळ पोिोचेपयांत यस्ष्ट्टरक्षक सोडून इतर कोणत्यािी

क्षेत्ररक्षकाने केलेली कोणतीिी िालचाल अनुधचत ठरे ल. मात्र खालील गोष्ट्टी त्यास
अपवाद असतील.
२८.६.१.१

स्रायकरच्या यष्ट्टींच्या संबंिाने, क्षेत्ररक्षणासाठी उभे रािण्याच्या पववत्र्यात
केलेला क्रकरकोळ बदल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२८.६.१.२

जवळचा क्षेत्ररक्षक सोडून, इतर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाने स्रायकारच्या क्रकं वा
स्रायकारच्या

यष्ट्टींच्या

हदशेने

केलेली

अशी

िालचाल

की

क्षेत्ररक्षकाच्या क्षेत्ररक्षणाच्या जागेत लक्षणीय बदल िोत नािी.
२८.६.१.३

स्रायकर

खेळत

असलेल्या

फटक्यावर

क्रकं वा

त्याच्या/नतच्या

ज्यामळ
ु े
फटका

खेळण्यासाठी केलेल्या कृतीवर प्रनतक्रिया म्िणन
ू कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाने
केलेली िालचाल.
२८.६.२

सवव पररस्स्थतींत कायदा २८.४ (ऑन साईडच्या क्षेत्ररक्षकांवरील मयावदा) लागू रािील.

२८.६.३

अशा प्रकारची अनधु चत िालचाल झाल्यास कोणतािी पंच डेड बॉलचा पक
ु ार व इशारा
करे ल.

२८.६.४

कायदा ४१.४ (जाणूनबुजून स्रायकरचे लक्ष ववचसलत करण्याचा प्रयत्न करणे) ची नोंद
घ्यावी. कायदा २७.४ (यस्ष्ट्टरक्षकाची िालचाल) सुद्िा पािा.

कायदा २९
२९.१

यष्टी पडली

यष्टी पाडली
२९.१.१

पुढीलपैकी कोणत्यािी प्रकारे एखादी बेल यष्ट्टींवरून पूणवपणे काढली क्रकं वा एखादी
यष्ट्टी बािे र उखडून टाकली तर यष्ट्टी पाडली असे मानण्यात येईल.
२९.१.१.१

चें डूने,

२९.१.१.२

स्रायकरच्या िातात असलेल्या बॅटने क्रकं वा िातात असलेल्या बॅटच्या
कोणत्यािी भागाने,

२९.१.१.३

केवळ या कायद्यापुरते, स्रायकरच्या िातातून सुटलेल्या बॅटने क्रकं वा
बॅटपासून अलग झालेल्या बॅटच्या कोणत्यािी भागाने,

२९.१.१.४

स्रायकरच्या अंगाने क्रकं वा त्याच्या/नतच्या पोर्षाखाच्या क्रकं वा उपकरणाच्या
अंगावरून अलग िोणाऱया कोणत्यािी भागाने,

२९.१.१.५

क्षेत्ररक्षकाच्या िाताच्या पंजाने क्रकं वा िाताने, मात्र वापरण्यात आलेल्या
अशा पंजात क्रकं वा पंजांत, क्रकं वा वापरण्यात आलेल्या अशा िाताच्या पंजात
चें डू पकडलेला असावा.

२९.१.१.६

जर २९.१.१.५ प्रमाणे एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने एखादी यष्ट्टी, चें डूने मारून
क्रकं वा उखडून जसमनीबािे र काढली तरीिी यष्ट्टी योग्य प्रकारे पडली असे
मानण्यात येईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२९.१.२

बेल यष्ट्टीवरून तात्पुरती क्रकं वा पूणवपणे सरकली तरी ती यष्ट्टीवरून पूणवपणे काढली
असे मानले जाणार नािी. मात्र जर खाली पडताना बेल दोन यष्ट्टींमध्ये अडकली तर
ती पूणवपणे काढली असे मानले जाईल.

२९.२

एक बेल पडली
जर एक बेल पडली असेल तर, २९.१ मिील कोणत्यािी प्रकारे , दस
ु री बेल पडली क्रकं वा तीन

यष्ट्टींपैकी कोणतीिी यष्ट्टी चें डूने मारून क्रकं वा उखडून जसमनीबािे र काढली तर ते यष्ट्टी
पाडण्यासाठी पुरेसे असेल.
२९.३

यष्टी पव
ू णवत करणे
चें डू खेळीत असताना जर यष्ट्टी पडली तर चें डू डेड िोईपयांत पंच ती पूवववत करणार नािी.
कायदा २० (डेड चें डू) पािा. मात्र चें डू खेळीत असताना कोणतािी क्षेत्ररक्षक,
▪
▪

२९.४

एक क्रकं वा दोनिी बेल्स पुनिा यष्ट्टींवर ठे वू शकेल.

एक क्रकं वा अधिक यष्ट्टी जसमनीत मूळ जागी रोवू शकेल.

बेल्स काढून ठे वणे
कायदा ८.५ (बेल्स काढून ठे वणे) प्रमाणे पंचांनी बेल्स काढून ठे वण्याचे ठरवले तर यष्ट्टी पडली
की नािी िे संबंधित पंच ठरवेल.
२९.४.१

बेल्ससशवाय खेळण्याचा ननणवय घेतल्यावर, जर यष्ट्टी २९.१.१.२, २९.१.१.३ क्रकं वा
२९.१.१.४ मध्ये वणवन केल्याप्रमाणे चें डू, स्रायकरची बॅट, त्याचे/नतचे अंग क्रकं वा
त्याच्या/नतच्या पोशाखामळ
ु े क्रकं वा उपकरणामळ
ु े पडली आिे अथवा २९.१.१.५ मध्ये
सांधगतलेल्या पद्ितीने क्षेत्ररक्षकाने पाडली आिे याववर्षयी संबंधित पंच समािानी
असेल तर यष्ट्टी पडली असे मानले जाईल.

२९.४.२

जर यष्ट्टी आिीच पडली असेल क्रकं वा पाडली गेली असेल तर २९.४.१ अजूनिी मूळ

जागी असलेल्या यष्ट्टीला क्रकं वा यष्ट्टींना लागू िोईल. कोणतािी क्षेत्ररक्षक पुनिा यष्ट्टी
पाडण्याची संिी समळण्यासाठी, २९.३ प्रमाणे, पडलेली यष्ट्टी पुनिा जसमनीत रोवू
शकेल.

कायदा ३०
३०.१

फलंदाज त्याच्या/ततच्या िीझबािे र

फलंदाज त्याच्या/ततच्या िीझबािे र कधी असेल
३०.१.१

एखाद्या

फलंदाजाच्या

अंगाचा

कोणतािी

भाग

क्रकं वा

बॅट

यापैकी

कािीिी

त्याच्या/नतच्या पॉवपंग िीझच्या मागे टे कलेले नसेल तर तो फलंदाज त्याच्या
िीझच्या बािे र आिे असे मानण्यात येईल.
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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३०.१.२

मात्र, एखादा फलंदाज िीझच्या बािे र आिे असे मानले जाणार नािी जर, स्वतःच्या
िीझच्या हदशेने आणण त्यापलीकडे िावत जाताना क्रकं वा झेप घेताना त्याच्या/नतच्या
अंगाचा कािी भाग क्रकं वा बॅट यापैकी कािीिी पॉवपंग िीझच्या पलीकडे जसमनीवर
टे कले आणण त्यानंतर,
मैदानाशी त्याच्या/नतच्या अंगाचा अथवा बॅटचा संपकव तट
ु ला,
क्रकं वा

३०.२

बॅटचा आणण त्याच्या/नतच्या अंगाचा संपकव तुटला.

फलंदाजाचे िीझ कोणते
३०.२.१

जर एखाद्या िीझमध्ये एकच फलंदाज असेल तर ते त्याचे/नतचे िीझ असेल आणण
जरी दस
ु रा/दस
ु री फलंदाज नंतर त्या िीझमध्ये आला/आली तरीिी ते त्याचेच/नतचेच
िीझ रािील.

३०.२.२

जर दोनिी फलंदाज एकाच िीझमध्ये असतील आणण त्यानंतर त्यातील एकाने/एकीने
िीझ सोडले, तर जो/जी फलंदाज त्या िीझमध्ये रािील, त्याचे/नतचे ते िीझ असेल.

३०.२.३

जर दोनिीिी िीझमध्ये एकिी फलंदाज नसेल, तर जो/जी फलंदाज ज्या िीझजवळ
असेल, ते त्याचे/नतचे िीझ मानले जाईल क्रकं वा जर दोनिी फलंदाज एकाच रे र्षेत
असतील, तर सरळ रे र्षेत यायच्या आिी जो/जी फलंदाज ज्या िीझच्या जवळ असेल,
ते त्याचे/नतचे िीझ मानले जाईल.

३०.२.४

जर एक फलंदाज एखाद्या िीझमध्ये असेल, तर, रनर घेतलेला/घेतलेली स्रायकर
मैदानावर नसल्यास, दस
ु रा/दस
ु री फलंदाज कोठे िी असला/असली तरीिी, दस
ु रे िीझ िे
त्या फलंदाजाचे असेल.

३०.२.५

जेव्िा रनर घेतलेला/घेतलेली फलंदाज स्रायकर असेल, तेव्िा त्याचे/नतचे िीझ नेिमीच
यस्ष्ट्टरक्षकाच्या बाजच
ू े असेल. या पररस्स्थतीत ३०.२.१, ३०.२.२, ३०.२.३ आणण ३०.२.४

फक्त रनर आणण नॉन-स्रायकर यांनाच लागू िोतील. म्िणजेच यस्ष्ट्टरक्षकाच्या बाजच
ू े
िीझ पररस्स्थतीनुसार रनर क्रकं वा नॉन-स्रायकर यापैकी एकाचेिी/एकीचेिी असेल.
३०.३

नॉन-स्रायकरची जागा
नॉन-स्रायकर, जेव्िा गोलंदाजाकडील बाजूला उभा असेल, तेव्िा गोलंदाज यष्ट्टींच्या ज्या बाजूने
गोलंदाजी करत असेल त्याच्या ववरुद्ि बाजूला उभा रािील. मात्र पंचाने ववनंती मानय केल्यास
तो त्याच बाजूला उभा रािू शकेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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कायदा ३१
३१.१

अपील्स

अपील झाल्याशशवाय पंच फलंदाजास बाद दे णार नािीत
फलंदाज कायद्यानस
ु ार बाद असला तरीिी, एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने अपील केल्यासशवाय, कोणतािी
पंच त्याला/नतला बाद दे णार नािी. मात्र कोणत्यािी कायद्याअंतगवत बाद असलेल्या फलंदाजास

अपील झाल्यासशवाय स्वतःिून आपली यष्ट्टी सोडून जाण्यास मनाई नािी. तथावप, ३१.७ मिील
तरतुदींची नोंद घ्यावी.
३१.२

फलंदाज बाद झाला
एखादा फलंदाज बाद िोईल जर
अपील झाल्यावर, पंचाने त्याला/नतला बाद हदले
क्रकं वा

३१.३

तो/ती कायद्यानुसार बाद असेल आणण ३१.१ प्रमाणे त्याने/नतने स्वतःिून आपला यष्ट्टी
सोडली.

अपील करण्याची वेळ
गोलंदाजाने पुढील चें डू टाकण्यासाठी रन-अप घ्यायला सुरुवात करण्याआिी क्रकं वा रन-अप
घ्यायचा नसल्यास गोलंदाजीची कृती करण्याआिी आणण टाईम म्िणण्याआिी अपील केल्यास
ते वैि ठरे ल.

‘टाईम’चा पुकार झाला नसल्यास, पुढील र्षटक सुरू िोण्याआिी केलेले अपील 'ओव्िर'च्या
पुकारामुळे अवैि ठरणार नािी. कायदे १२.२ (‘टाईम’चा पुकार) आणण १७.२ (र्षटकाची सुरुवात)
पािा.
३१.४

अपील 'िाऊज दॅ ट'
'िाऊज दॅ ट?' िे सवव प्रकारे बाद दे ण्यासाठी अपील म्िणून िरले जाईल.

३१.५

अपीलास उत्तर दे णे
स्रायकरकडील पंच कायदे ३५ (स्वयंचीत), ३९ (यष्ट्टीचीत), व जेव्िा यस्ष्ट्टरक्षकाच्या बाजूला
िोईल तेव्िा, कायदा ३८ (िावचीत) या अंतगवत उद्भवणाऱया सवव अपीलास उत्तर दे ईल.
गोलंदाजाकडील पंच इतर सवव अपीलांस उत्तर दे ईल.
जेव्िा अपील केले जाईल तेव्िा, प्रत्येक पंच त्याच्या/नतच्या अधिकार क्षेत्रातील बाबींवर ननणव य
दे ईल.
फलंदाजाला नाबाद हदले गेल्यास, कोणतािी पंच ३१.३ प्रमाणे केल्या गेलेल्या, त्याच्या/नतच्या
अधिकार क्षेत्रातील पुढील अपीलास उत्तर दे ऊ शकेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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३१.६

पंचांची सल्लामसलत
प्रत्येक पंच त्याच्या/नतच्या अधिकार क्षेत्रातील अपीलास उत्तर दे ईल. जर एखादा पंच अशा
एखाद्या गोष्ट्टीबद्दल साशंक असेल की जी गोष्ट्ट त्याचा सिकारी पंच त्याच्या जागेवरून
कदाधचत अधिक चांगल्या प्रकारे पािू शकला असेल तर तो/ती आपल्या सिकारी पंचाशी
वस्तस्ु स्थतीववर्षयी सल्लामसलत करून आपला ननणवय दे ईल. सल्लामसलतीनंतरिी जर पंचाच्या
मनात शंका असेल तर त्याचा ननणवय 'नाबाद' असा रािील.

३१.७

फलंदाजाने गैरसमजुतीने यष्टी सोडणे
पंचांनी बाद न दे ता, बाद आिे असे वाटून जर एखादा फलंदाज गैरसमजत
ु ीने त्याचा डाव सोडून

जात आिे अशी पंचांची खात्री पटली तर पंच िस्तक्षेप करे ल. क्षेत्ररक्षण संघाकडून पढ
ु े कािी
कृती िोऊ नये म्िणन
ू िस्तक्षेप करणारा पंच डेड चें डूचा पक
ु ार व इशारा करे ल व फलंदाजाला
परत बोलावेल.

तो डावातील शेवटचा बळी नसल्यास, त्यापुढील चेंडू खेळीत येईपयांत फलंदाजाला परत बोलावले
जाऊ शकेल. मात्र तो जर डावातील शेवटचा बळी असेल तर पंच मैदान सोडून जाईपयांत
फलंदाजाला परत बोलावता येऊ शकेल.
३१.८

अपील मागे घेणे
ज्या पंचाच्या अधिकार क्षेत्रातील अपील असेल त्या पंचाची संमती घेऊनच क्षेत्ररक्षण संघाचा
कणविार अपील मागे घेऊ शकेल. जर अशी संमती हदली गे ली तर संबंधित पंच, लागू
असल्यास, आपला ननणवय मागे घेऊन फलंदाजास परत बोलावेल.

अपील िे त्यापुढील चें डू खेळीत येईपयांत मागे घेतले जाऊ शकते क्रकं वा, जर डाव संपला असेल
तर पंच मैदान सोडून जाईपयांत ते मागे घेतले जाऊ शकते.

कायदा ३२
३२.१

त्रत्रफळाचीत

त्रत्रफळाचीत बाद
३२.१.१

गोलंदाजाने टाकलेला चें डू, नोबॉल नसल्यास, जरी आिी स्रायकरच्या बॅटला क्रकं वा
अंगाला लागला तरी, त्या चें डूने यष्ट्टी पडल्यास फलंदाज बत्रफळाचीत िोईल.

३२.१.२

तथावप, यष्ट्टींना लागण्याआिी चें डूचा इतर एखाद्या क्षेत्ररक्षकाला क्रकं वा पंचाला स्पशव
झाला तर स्रायकर बत्रफळाचीत िोणार नािी. मात्र तो कायदे ३७ (क्षेत्ररक्षणास अडथळा
आणणे), ३८ (िावचीत) क्रकं वा ३९ (यस्ष्ट्टचीत) यांच्या अिीन असेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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३२.२

त्रत्रफळाचीत आधी धरतील
३२.१ प्रमाणे जर यष्ट्टी पडली तर, स्रायकर दस
ु ऱया कोणत्यािी पद्ितीने बाद असला/असली
तरी, बत्रफळाचीत िरला/िरली जाईल.

कायदा ३३
३३.१

झेल

झेल बाद
गोलंदाजाने टाकलेला चें डू नोबॉल नसेल, आणण कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाशी संपकव िोण्याआिी त्या
चें डूचा स्रायकरच्या बॅटला स्पशव झाला आणण त्यानंतर तो चें डू एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने, ३३.२
आणण ३३.३ मध्ये वणवन केल्याप्रमाणे, जसमनीला स्पशव िोण्याआिी योग्य प्रकारे झेलला, तर तो
स्रायकर झेलबाद िोईल.

३३.२

योग्य झेल
३३.२.१ एखादा झेल िा योग्य ठरे ल, जर, प्रत्येक बाबतीत,
केव्िािी, चें डूचा
क्रकं वा चें डूच्या संपकावत असलेल्या कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाचा
झेल पूणव करण्याआिी, सीमारे र्षेपलीकडील कोणत्यािी गोष्ट्टीला स्पशव झालेला नसेल.
कायदे १९.४ (चें डू सीमारे र्षेपलीकडे टे कला) आणण १९.५ (क्षेत्ररक्षक सीमारे र्षेपलीकडे
टे कला) यांची नोंद घ्यावी.
३३.२.२

यासशवाय, खालीलपैकी कोणत्यािी पररस्स्थतीत तो झेल योग्य आिे असे मानले
जाईल:
३२.२.२.१

चें डू क्षेत्ररक्षकाने एका क्रकं वा दोनिी िातात पकडलेला असताना जरी झेल
पकडलेला िात जसमनीवर टे कला, क्रकं वा तो चेंडू क्षेत्ररक्षकाने शरीराशी

िरला, क्रकं वा क्षेत्ररक्षकाने घातलेल्या बा्य संरक्षक उपकरणात जाऊन
अडकला, क्रकं वा अपघाताने क्षेत्ररक्षकाच्या पोशाखात जाऊन अडकला.
३३.२.२.२

स्रायकरने

कायद्यानुसार

चें डू

एकापेक्षा

जास्त

वेळा

मारल्यानंतर

क्षेत्ररक्षकाने झेलला, मात्र, पहिल्यांदा मारल्यावर चें डूचा मैदानास स्पशव
झालेला नसावा. कायदा ३४ (चें डू दोनदा मारला) पािा.
३३.२.२.३

चें डूचा यष्ट्टींना, पंचाला, क्षेत्ररक्षकाला, रनरला क्रकंवा दस
ु ऱया फलंदाजाला
स्पशव झाल्यानंतर तो क्षेत्ररक्षकाने झेलला.

३३.२.२.४

३३.२.१

मिील

अटींची

पत
ू वता

केल्यानंतर क्षेत्ररक्षकाने तो झेलला.

केल्यास,

चें डूने

िवेत

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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पार

३३.२.२.५

पंचांनी ज्याला सीमारे र्षा म्िणून िरलेले नािी, अशा सीमारे र्षेच्या आतील
अडथळ्यास चें डूचा स्पशव झाल्यानंतर चें डू झेलला.

३३.३

झेल घेण्याची कृती
झेल घेण्याची कृती, ज्यावेळी चें डूचा क्षेत्ररक्षकाच्या अंगाला पहिल्यांदा स्पशव िोईल, तेव्िा सुरू
िोईल व जेव्िा क्षेत्ररक्षक चें डूवर आणण स्वतःच्या िालचालींवर संपूणव ननयंत्रण समळवेल, तेव्िा
संपेल.

३३.४

धावा जमा िोणार नािीत
जर स्रायकर झेलबाद झाला, तर त्या चें डूवर फलंदाजांनी झेल पूणव िोण्याआिी पूणव केलेल्या
िावा जमा िोणार नािीत, मात्र कोणत्यािी संघाला समळणाऱया दं ड िावा जमा िोतील. कायदा
१८.१२ (फलंदाज त्याने/नतने सोडलेल्या जागेवर परत येईल) झेल पूणव झाल्यापासून लागू िोईल.

३३.५

झेलबाद आधी धरतील
जर ३३.१ मिील ननकर्ष लागू िोत असतील आणण स्रायकर बत्रफळाचीत झाला/झाली नसेल,
तर, जरी कोणतािी फलंदाज दस
ु ऱया कोणत्यािी पद्ितीने बाद असला तरी, तो/ती झेलबाद
िोईल.

कायदा ३४
३४.१

चें डू दोनदा मारला

चें डू दोनदा मारला म्िणून बाद
३४.१.१

चें डू खेळीत असताना, तो चें डू स्रायकरच्या अंगाच्या कोणत्यािी भागाला लागला क्रकं वा
तो स्रायकरने बॅटने मारला आणण क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला स्पशव करण्याआिी, स्रायकरने,

त्याच्या/नतच्या यष्ट्टींच्या रक्षणासाठी सोडून, त्याच्या/नतच्या बॅटने अथवा, बॅट न

िरलेल्या िाताने सोडून, अंगाच्या इतर कोणत्यािी भागाने, पन
ु िा जाणन
ू बज
ु न
ू मारला,
तर स्रायकर चें डू दोनदा मारला म्िणून बाद िोईल. ३४.३ व कायदा ३७ (क्षेत्ररक्षणास
अडथळा आणणे) पािा.
३४.१.२

या कायद्यापुरते 'मारला' क्रकं वा 'लागला' यात चेंडूचा स्रायकरच्या अंगाला झालेल्या
स्पशावचा अंतभावव असेल.

३४.२

चें डू दोनदा मारला - नाबाद
या कायद्यानुसार स्रायकर बाद िोणार नािी जर त्याने/नतने
३४.२.१

चें डू क्षेत्ररक्षकाला परत दे ण्यासाठी दस
ु ऱयांदा क्रकं वा त्यानंतर पुनिा मारला. तथावप,
कायदा ३७.४ (क्षेत्ररक्षकास चें डू परत करणे) मिील तरतुदींची नोंद घ्यावी.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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३४.२.२

चें डूचा क्षेत्ररक्षकास स्पशव झाल्यावर तो जाणूनबज
ु ून मारला. तथावप, कायदा ३७.१
(क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणून बाद) मिील तरतुदींची नोंद घ्यावी.

३४.३

कायदयानुसार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारला
स्रायकर,

केवळ

त्याच्या/नतच्या

यष्ट्टींच्या

रक्षणासाठी

आणण

चें डूचा

क्षेत्ररक्षकाला

स्पशव

िोण्याआिी, त्याच्या/नतच्या बॅटने, अथवा, बॅट नसलेल्या िाताने सोडून, अंगाच्या इतर
कोणत्यािी भागाने, चें डू दस
ु ऱयांदा क्रकं वा त्यापेक्षा जास्त वेळा मारू शकेल.

चें डू नोबॉल असला, तरीिी स्रायकर त्याच्या/नतच्या यष्ट्टींचे रक्षण करू शकेल.
मात्र, त्याच्या/नतच्या यष्ट्टींच्या रक्षणासाठी चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारताना स्रायकर झेल
घेण्यास अडथळा आणू शकत नािी. कायदा ३७.३ (झेल घेताना अडथळा आणला) पािा.
३४.४

कायदयानस
ु ार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारल्यास शमळणाऱ्या धावा
३४.३ मध्ये परवानगी असल्याप्रमाणे, जेव्िा चें डू कायद्यानुसार एकापेक्षा जास्त वेळा मारला

जाईल तेव्िा, जर कोणत्यािी कारणामुळे चें डू डेड झाला नािी, तर, चें डू सीमापार गेल्यावर क्रकं वा
फलंदाजांनी पहिली िाव पूणव केल्यावर लगेचच पंच डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल. मात्र,
क्षेत्ररक्षकाला झेल पूणव करण्याची संिी समळावी, म्िणून पंच डेड चें डूचा पुकार करण्यास थोडा
ववलंब करे ल.
पंच
▪

फलंदाजी संघाला समळणाऱया सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजास, त्याच्या/नतच्या मळ
ू जागी पाठवेल.

▪
▪

लागू असल्यास, स्कोअररला नोबॉलचा इशारा करे ल.

लागू असल्यास, कायदा२८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून इतर
कोणत्यािी प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

३४.५

गोलंदाजास श्रेय शमळणार नािी
अशा प्रकारे गडी बाद झाल्यास त्याचे श्रेय गोलंदाजास समळणार नािी.

कायदा ३५
३५.१

स्वयंचीत

स्वयंचीत बाद
३५.१.१

खालीलपैकी कोणत्यािी पररस्स्थतीत, गोलंदाज चें डू टाकायच्या

शेवटच्या झेपेत

आल्यानंतर आणण चें डू खेळीत असताना, स्रायकरची यष्ट्टी कायदे २९.१.१.२ ते

२९.१.१.४ (यष्ट्टी पाडली) मध्ये वणवन केल्याप्रमाणे त्याच्या/नतच्या बॅटमुळे क्रकं वा
अंगामुळे पडली, तर स्रायकर स्वयंचीत म्िणून बाद िोईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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३५.१.१.१

त्याने/नतने चें डू खेळण्यासाठी तयार िोण्याची क्रकं वा खेळण्याची कोणतीिी
कृती करताना,

३५.१.१.२

चें डू खेळल्यावर क्रकं वा खेळण्याचा प्रयत्न केल्यावर लगेचच पहिली िाव
घेण्यासाठी ननघताना,

३५.१.१.३

चें डू खेळण्याचा प्रयत्न केला नसेल तर पहिली िाव घेण्यासाठी ननघताना.
मात्र, पंचाच्या मते पहिली िाव घेण्याची सुरुवात चें डू खेळण्याची संिी
समळाल्यावर लगेचच केलेली असावी,

३५.१.१.४

कायदा ३४.३ (कायद्यानस
ु ार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारला) च्या

तरतद
ु ींनस
ु ार चें डू दोनदा क्रकं वा त्यापेक्षा जास्त वेळा मारून आपल्या यष्ट्टींचे
संरक्षण करताना.
३५.१.२

जर गोलंदाज चें डू टाकायच्या शेवटच्या झेपेत येण्याआिी स्रायकरने कायदे २९.१.१.२
ते २९.१.१.४ प्रमाणे त्याची/नतची यष्ट्टी पाडली, तर कोणतािी पंच डेड चें डूचा पुकार व
इशारा करे ल.

३५.२

स्वयंचीत नाबाद
जर खालीलपैकी कोणतीिी गोष्ट्ट लागू झाली तर, स्रायकरची यष्ट्टी ३५.१ मिील कोणत्यािी
प्रकारे पडली तरी तो या कायद्यानुसार बाद िोणार नािी:
▪

जर, ३५.१.१.२ ते ३५.१.१.४ प्रमाणे सोडून, स्रायकरने चें डू खेळण्याची कोणतीिी कृती पूणव
केल्यानंतर िे घडले.

▪

जर, लगेचच पहिली िाव सुरू करताना सोडून, स्रायकर िाव घेत असताना िे घडले.

▪

स्रायकरने िावचीत क्रकं वा यष्ट्टीचीत िोण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न करताना िे घडले.

▪

स्रायकरने, फेकलेल्या चें डूपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना किीिी िे घडले.

▪

चें डू टाकण्याच्या शेवटच्या झेपेत आल्यानंतर गोलंदाजाने चें डू टाकला नािी. या पररस्स्थतीत
कोणतािी पंच ताबडतोब डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल. कायदा २०.४ (पंचाने डेड चें डूचा
पुकार व इशारा करणे) पािा.

▪

तो चें डू नोबॉल असेल.

कायदा ३६
३६.१

पायचीत

पायचीत बाद
३६.१.१ ते ३६.१.५ मिील सवव बाबींची पूतवता झाल्यास स्रायकर पायचीत म्िणून बाद िोईल.
३६.१.१

गोलंदाजाने टाकलेला चें डू नोबॉल नसेल

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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३६.१.२

चें डू, टप्पा न पडता थेट स्रायकरच्या अंगाला लागला नसल्यास, त्याचा टप्पा दोनिी
बाजूच्या यष्ट्टींना जोडणाऱया रे र्षेत क्रकं वा स्रायकरच्या यष्ट्टींच्या ऑफ साईडला असेल

३६.१.३

चें डूचा स्पशव आिी स्रायकरच्या बॅटला न िोता, टप्पा पडल्यावर अथवा न पडता,
त्याच्या/नतच्या अंगाच्या कोणत्यािी भागाला झाला असेल

३६.१.४

चें डूचा स्पशव झाला तो भाग, बेल्सच्या पातळीच्या वर असला, तरी,
दोनिी बाजच्
ू या यष्ट्टींना जोडणाऱया सरळ रे र्षेत असेल
क्रकं वा

स्रायकरने तो चें डू बॅटने खेळण्याचा प्रामाणणक प्रयत्न केला नसल्यास, दोनिी
बाजूच्या यष्ट्टींना जोडणाऱया रे र्षेत क्रकं वा उजव्या यष्ट्टीच्या रे र्षेच्या बािे र असेल.

३६.१.५
३६.२

चें डू अंगाला लागला नसता, तर तो यष्ट्टींना लागला असता.

चें डूचा स्पशण
३६.२.१

३६.१.३, ३६.१.४ आणण ३६.१.५ मिील मुद्द्यांचा ववचार करताना फक्त चें डूचा पहिला
स्पशव ववचारात घेतला जाईल.

३६.२.२

३६.१.३ चा ववचार करताना, जर चें डू स्रायकरच्या अंगाला व बॅटला एकाच वेळी
लागला असेल, तर तो चें डू बॅटला प्रथम लागला, असे मानण्यात येईल.

३६.२.३

३६.१.५ चा ववचार करताना, चें डूचा अंगाला लागण्याआिीचा मागव, त्यानंतर टप्पा
पडला असता क्रकं वा नसता, तरीिी, तसाच कायम रािील, असे गि
ृ ीत िरण्यात येईल.

३६.३

यष्टींची ऑफ साईड
स्रायकरच्या यष्ट्टींची ऑफ साईड, तो चें डू खेळीत येईल त्या क्षणीच्या स्रायकरच्या उभे
रािण्याच्या पववत्र्यावरून ठरवली जाईल. पररसशष्ट्ट अ.१३ पािा.

कायदा ३७
३७.१

क्षेत्ररक्षणास अडिळा आणणे

क्षेत्ररक्षणास अडिळा आणला म्िणून बाद
३७.१.१

३७.२ मिील पररस्स्थती सोडून, आणण चें डू खेळीत असताना, जर कोणत्यािी

फलंदाजाने जाणूनबुजून क्षेत्ररक्षण संघाला शब्दाने अथवा कृतीने अडथळा आणण्याचा
क्रकं वा त्यांचे लक्ष ववचसलत करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो/ती क्षेत्ररक्षणास अडथळा
आणला म्िणून बाद िोईल. कायदा ३४ (चें डू दोनदा मारला) सुद्िा पािा.
३७.१.२

३७.२ मिील पररस्स्थती सोडून, गोलंदाजाने टाकलेला चें डू खेळताना स्रायकरने तो चें डू
जाणन
ू बज
ु न
ू

बॅट न िरलेल्या िाताने मारला तर तो/ती क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला

म्िणन
ू बाद िोईल. अशा प्रकारे चें डू मारण्याची पहिली, दस
ु री क्रकं वा त्यानंतरची वेळ
असली, तरीिी िे लागू िोईल. चें डू खेळण्याच्या कृतीमध्ये, चें डू खेळणे आणण
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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त्याच्या/नतच्या यष्ट्टींचे संरक्षण करण्यासाठी चें डू दोनदा मारला, या दोनिी गोष्ट्टींचा
समावेश िोईल.
३७.१.३
३७.२

नोबॉलचा पुकार झाला असला क्रकं वा नसला, तरीिी िा कायदा लागू िोईल.

क्षेत्ररक्षणास अडिळा आणला - नाबाद
फलंदाज क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणन
ू बाद िोणार नािी, जर,
अडथळा जाणूनबुजून आणला नसेल क्रकं वा लक्ष जाणूनबुजून ववचसलत केले नसेल,
क्रकं वा

दख
ु ापत टाळण्याचा प्रयत्न करताना अडथळा आणला गेला असेल,

क्रकं वा

स्रायकरच्या बाबतीत, त्याने/नतने कायदा ३४.३ (कायद्यानुसार चें डू एकापेक्षा जास्त
वेळा मारला) अनुसार स्वतःच्या यष्ट्टींचे कायदे शीर पद्ितीने रक्षण करण्यासाठी चें डू
दस
ु ऱयांदा क्रकं वा त्यापेक्षा जास्त वेळा मारला असेल. मात्र, ३७.३ पािा.

३७.३

झेल घेताना अडिळा आणला
३७.३.१

गोलंदाजाने टाकलेला चें डू नोबॉल नसल्यास, कोणत्यािी फलंदाजाने झेल घेताना
जाणूनबुजून

अडथळा

आणून

क्रकं वा लक्ष

ववचसलत करून

स्रायकरला झेलबाद

िोण्यापासून वाचवले तर स्रायकर क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणून बाद िोईल.
३७.३.२

स्रायकरने कायदा ३४.३ (कायद्यानुसार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारला) मिील
तरतुदीनुसार कायदे शीर पद्ितीने त्याच्या/नतच्या यष्ट्टींचे संरक्षण करताना असा
अडथळा आणला, तरीिी ३७.३.१ लागू िोईल.

३७.३.३

चें डू नोबॉल असताना जर अशा प्रकारे अडथळा आणला गेला क्रकं वा लक्ष ववचसलत केले

गेले तर ज्या फलंदाजाने अडथळा आणला क्रकं वा लक्ष ववचसलत केले, तो फलंदाज
क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणन
ू बाद िोईल.
३७.३.४

जर

स्रायकरने

कायदे शीर

पद्ितीने

त्याच्या/नतच्या

यष्ट्टींचे

संरक्षण

करताना

प्रनतक्षक्षप्त क्रिया म्िणून असा अडथळा आणला, तर ३७.३.३ लागू िोणार नािी.
३७.४

क्षेत्ररक्षकास चें डू परत करणे
चें डू खेळीत असताना आणण क्षेत्ररक्षकाची परवानगी न घेता, कोणत्यािी फलंदाजाने क्षेत्ररक्षकास

चें डू परत करण्यासाठी बॅटचा क्रकं वा त्याच्या/नतच्या अंगाच्या कोणत्यािी भागाचा वापर केला, तर
तो/ती क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणून बाद िोईल.
३७.५

शमळणाऱ्या धावा
जेव्िा कोणतािी फलंदाज क्षेत्ररक्षणास अडथळा आणला म्िणून बाद िोईल तेव्िा
३७.५.१

झेल घेताना अडथळा आणला नसल्यास, गुनिा घडण्याच्या आिी फलंदाजांनी पूणव
केलेल्या िावा आणण कोणत्यािी संघाला बिाल करण्यात आलेल्या दं ड िावा जमा

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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िोतील. कायदे १८.६ (दं ड म्िणून हदल्या जाणाऱया िावा) आणण १८.८ (फलंदाज बाद
झाला तरी जमा िोणाऱया िावा) पािा.
३७.५.२

जर झेल घेताना अडथळा आणला असेल, तर फलंदाजांनी काढलेल्या िावा जमा
िोणार नािीत. मात्र कोणत्यािी संघास बिाल केलेल्या दं ड िावा जमा िोतील.

३७.६

गोलंदाजास श्रेय शमळणार नािी
अशा प्रकारे गडी बाद झाल्यास त्याचे श्रेय गोलंदाजास समळणार नािी.

कायदा ३८
३८.१

धावचीत

धावचीत बाद
३८.२ प्रमाणे सोडून, चें डू खेळीत असताना किीिी, कोणतािी फलंदाज िावचीत िोईल, जर,
तो/ती
आणण

त्याच्या/नतच्या िीझच्या बािे र असेल

एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने त्याची/नतची यष्ट्टी योग्य प्रकारे पाडली.

३८.२.२.२ ची पररस्स्थती सोडून, नोबॉल असला क्रकंवा िाव घेण्याचा प्रयत्न केला असला क्रकं वा
नसला तरीिी िे लागू िोईल.
३८.२

धावचीत नाबाद
३८.२.१

३८.२.१.१ व ३८.२.१.२ मिील पररस्स्थतीत फलंदाज िावचीत िोणार नािी.
३८.२.१.१

तो/ती त्याच्या/नतच्या िीझमध्ये िोता/िोती आणण त्यानंतर जेव्िा यष्ट्टी
पाडली, तेव्िा दख
ु ापत िोऊ नये म्िणन
ू त्याने/नतने आपले िीझ सोडले
असेल.

कायदा ३०.१.२ (फलंदाज त्याच्या/नतच्या िीझबािे र किी असेल) च्या
तरतुदींची सुद्िा नोंद घ्यावी.
३८.२.१.२

गोलंदाजाने टाकलेल्या चें डूचा, यष्ट्टी पडण्याआिी, कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाला
स्पशव झाला नािी.

३८.२.२

खालील ३८.२.२.१ आणण ३८.२.२.२ पैकी कोणत्यािी पररस्स्थतीत स्रायकर िावचीत
िोणार नािी.
३८.२.२.१

तो/ती यष्ट्टीचीत झाला/झाली. कायदे २५.६.५ (फलंदाज आणण त्याचा/नतचा
रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतवन) आणण ३९.१.२ (यष्ट्टीचीत बाद) पािा.

३८.२.२.२

नोबॉलचा पक
ु ार झाला

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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आणण तो/ती त्याच्या/नतच्या िीझच्या बािे र िाव घेण्याचा प्रयत्न न करता
उभा/उभी आिे .
आणण यस्ष्ट्टरक्षकाने इतर कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाच्या िस्तक्षेपासशवाय योग्य
प्रकारे यष्ट्टी पाडल्या.
मात्र, जर स्रायकरने रनर घेतला असेल आणण तो रनर त्याच्या/नतच्या िीझच्या बािे र
असेल, तर फक्त ३८.१ लागू िोईल.
३८.३

कोणता फलंदाज बाद
ज्या बाजूची यष्ट्टी पडली, त्या बाजूचे िीझ ज्या फलंदाजाचे िीझ असेल, तो फलंदाज ३८.१
प्रमाणे बाद िोईल. कायदे २५.६ (फलंदाज आणण त्याचा/नतचा रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे
वतवन) आणण ३०.२ (फलंदाजाचे िीझ कोणते) पािा.

३८.४

जमा िोणाऱ्या धावा
जर कोणतािी फलंदाज िावचीत झाला तर चालू असलेली िाव समळणार नािी, मात्र फलंदाजांनी

पूणव केलेल्या िावा व कोणत्यािी संघाला बिाल केलेल्या दं ड िावा समळतील. कायदे १८.६ (दं ड
म्िणून हदल्या जाणाऱया िावा) आणण १८.८ (फलंदाज बाद झाला तरी जमा िोणाऱया िावा)
पािा.

मात्र जर रनर असलेला स्रायकर स्वतः िावचीत झाला/झाली आणण, यष्ट्टी पाडण्याआिी,
त्याच्या/नतच्या रनरने आणण दस
ु ऱया फलंदाजाने कािी िावा पूणव केल्या असतील, तर,
▪

त्या चें डूपासन
ू फलंदाजी संघास समळालेल्या सवव िावा नाकारण्यात येतील.

▪

नोबॉलची एक िाव समळे ल व ५ दं ड िावा जमा करता येतील.

▪

पंच नॉन-स्रायकरला त्याच्या/नतच्या मळ
ू जागी परत पाठवेल.

कायदा २५.६ (फलंदाज आणण त्याचा/नतचा रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतवन) पािा.
३८.५

गोलंदाजास श्रेय शमळणार नािी
अशा प्रकारे गडी बाद झाल्यास त्याचे श्रेय गोलंदाजास समळणार नािी.

कायदा ३९
३९.१

यष्टीचीत

यष्टीचीत बाद
३९.१.१

३९.३ सोडून, स्रायकर यष्ट्टीचीत म्िणून बाद िोईल, जर
गोलंदाजाने टाकलेला चें डू नोबॉल हदला गेला नसेल
आणण तो/ती, ३९.३.१ प्रमाणे सोडून, त्याच्या/नतच्या िीझच्या बािे र असेल

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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आणण त्याने/नतने िाव घेण्याचा प्रयत्न केला नसेल
तेव्िा

त्याची/नतची यष्ट्टी यस्ष्ट्टरक्षकाने दस
ु ऱया क्षेत्ररक्षकाच्या िस्तक्षेपासशवाय योग्य
प्रकारे

पाडली.

तथावप,

कायदे

२५.६.२

आणण

२५.६.५

(फलंदाज

आणण

त्याचा/नतचा रनर यांचे बाद िोणे व त्यांचे वतवन) आणण २७.३ (यस्ष्ट्टरक्षकाची
जागा) यांची नोंद घ्यावी.
३९.१.२

जर ३९.१.१ मिील सवव अटींची पूतवता झाली, तर, जरी िावचीतचा ननणवय योग्य ठरत
असला तरी, स्रायकर यष्ट्टीचीत म्िणून बाद िोईल.

३९.२

चें डू यस्ष्टरक्षकाच्या अंगाला लागन
ू परतणे
यष्ट्टी चें डूमुळे पडल्या असतील, तर त्या यस्ष्ट्टरक्षकाने पाडल्या, असे मानले जाईल, जर चें डू,
यस्ष्ट्टरक्षकाच्या अंगाच्या क्रकं वा उपकरणाच्या कोणत्यािी भागाला आपटून चें डू परत
येऊन यष्ट्टींना लागला
क्रकं वा

३९.३

यस्ष्ट्टरक्षकाने लाथ मारून क्रकं वा फेकून यष्ट्टींना मारला.

यष्टीचीत नाबाद
३९.३.१

गोलंदाजाने टाकलेला चें डू खेळल्यानंतर, स्रायकरने दख
ु ापत टाळण्यासाठी त्याचे/नतचे
िीझ सोडले असेल, तर तो/ती यष्ट्टीचीत म्िणून बाद िोणार नािी.

३९.३.२

जर स्रायकर यष्ट्टीचीत झाला नसेल, तर तो/ती, कायदा ३८.२.२.२ (िावचीत नाबाद)
मिील पररस्स्थती सोडून, कायदा ३८.१ (िावचीत बाद) मिील अटी लागू िोत
असल्यास, िावचीत िोऊ शकेल.

कायदा ४०
४०.१

उशशर झाला म्िणून बाद

उशशर झाला म्िणून बाद
४०.१.१

एखादा गडी बाद झाल्यावर क्रकं वा फलंदाज ननवत्त
ृ झाल्यावर नवीन येणारा/येणारी
फलंदाज, 'टाईम'चा पुकार झाला नसल्यास, गाडव घेण्यासाठी क्रकं वा दस
ु ऱया फलंदाजास

पुढील चें डू खेळण्यास तयार िोण्यासाठी, गडी बाद झाल्यापासून क्रकं वा फलंदाज ननवत्त
ृ
झाल्यापासून ३ समननटांच्या आत, आपल्या जागेवर यायला िवा/िवी. ्या अटीची
पूतवता न केल्यास, तर नवीन येणारा/येणारी फलंदाज उसशर झाला म्िणून बाद िोईल.
४०.१.२

जर बराच वेळ कोणी फलंदाज खेळपट्टीवर आला नािी, तर पंच कायदा १६.३ (पंचांनी
सामना बिाल करणे) प्रमाणे प्रक्रिया सरु
ु करे ल. त्या कायद्याच्या उद्दे शांसाठी िी
प्रक्रिया वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ३ समननटे पण
ू व झाल्यावर सरू
ु केली जाईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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४०.२

गोलंदाजास श्रेय शमळणार नािी
अशा प्रकारे गडी बाद झाल्यास त्याचे श्रेय गोलंदाजास समळणार नािी.

कायदा ४१
४१.१

अनुचचत खेळ

उचचत व अनुचचत खेळ - कणणधारांची जबाबदारी
'उद्दे सशका

-

क्रिकेटमिील

णखलाडूवत्त
ृ ी'मध्ये

म्िटल्याप्रमाणे

खेळ

णखलाडूवत्त
ृ ीने

आणण

कायद्यानस
ु ार खेळला जात आिे , िे पािण्याची जबाबदारी कणविारांची असेल.
४१.२

अनुचचत कृती
४१.२.१

खेळ उधचत क्रकं वा अनधु चत पद्ितीने खेळला जात आिे , िे ठरवण्याचा अधिकार

सववस्वी पंचांचा असेल. जर एखाद्या पंचाच्या मते एखाद्या खेळाडूची, कायद्यात

तरतूद नािी अशी कोणतीिी कृती, अनुधचत असेल, तर तो/ती, आवश्यकता वाटल्यास,
दोर्षी नसलेल्या संघाला असा पुकार केल्यामुळे कािी तोटा िोणार नािी अशा वेळी, डेड
चें डूचा पुकार आणण इशारा करे ल आणण त्याबाबत दस
ु ऱया पंचास माहिती दे ईल.
४१.२.१.१

िा त्या संघाचा पहिला गुनिा असल्यास, गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर
▪

दोर्षी खेळाडूच्या कणविारास बोलावून पहिली आणण शेवटची ताकीद

दे ईल, जी त्या संघाच्या सवव खेळाडूंना त्या संपूणव सामनयासाठी लागू
रािील.
▪

दोर्षी

खेळाडूच्या

कणविारास,

त्याच्या/नतच्या

संघातील

कोणत्यािी

खेळाडूने पुनिा किीिी अशा प्रकारचा गुनिा केला तर ववरुद्ि संघाला ५
दं ड िावा बिाल केल्या जातील, अशी ताकीद दे ईल.
४१.२.१.२

जर िी त्या संघाची असा गन
ु िा करण्याची दस
ु री क्रकं वा त्यानंतरची वेळ
असेल, तर गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर
▪

दोर्षी खेळाडूच्या कणविारास बोलावेल आणण पुनिा तशाच प्रकारचा गुनिा
घडला असल्याचे सांगल
े .

▪
४१.२.१.३

ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या
घटनेबद्दल संबधं ित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी
जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार,
इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर योग्य
ती कारवाई करतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी
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४१.३

सामन्याचा चें डू - त्याची स्स्िती बदलणे
४१.३.१

पंच वारं वार व अननयसमतपणे चें डूची पािणी करतील. यासशवाय जर त्यांना, ४१.३.२

मध्ये परवानगी असल्याप्रमाणे सोडून, कोणीिी चें डूची स्स्थती बदलण्याचा प्रयत्न
करीत आिे असा संशय आला, तर ते त्वररत चें डूची पािणी करतील.
४१.३.२

कोणत्यािी खेळाडूने चें डूची स्स्थती बदलेल अशी कोणतीिी कृती करणे िा एक गुनिा
आिे .

त्याची/नतची सववसािारण कतवव्ये सोडून, कोणत्यािी फलंदाजाला जाणन
चें डू
ू बज
ु न
ू
खराब करण्यास परवानगी नािी. कायदा ५.५ (चें डूल ा िानी पोिोचणे) सद्
ु िा पािा.
मात्र, एखादा क्षेत्ररक्षक
४१.३.२.१

चें डू त्याच्या/नतच्या कपड्यांवर घासन
ू लकाकी आणू शकेल. मात्र यासाठी
कोणतािी कृबत्रम पदाथव वापरता येणार नािी आणण यासाठी वेळ वाया
घालवून चालणार नािी.

४१.३.३

४१.३.२.२

पंचाच्या दे खरे खीखाली चें डूला लागलेला धचखल काढू शकेल.

४१.३.२.३

पंचांनी मंजूरी हदलेल्या कापडाने ओला चें डू कोरडा करू शकेल.

जर कोणत्यािी खेळाडूची कृती ४१.३.२ मिील अटींना िरून नसेल, तर पंच, चें डूची
स्स्थती अनुधचत प्रकारे बदलली गेली आिे असे मानतील.

४१.३.४

जर कोणत्यािी संघाच्या एखाद्या सदस्याने क्रकं वा सदस्यांनी चें डूची स्स्थती अनुधचत
प्रकारे बदलली आिे असे पंचांना वाटले, तर ते ववरुद्ि संघाच्या कणविाराला

त्याची/नतची चें डू बदलण्याची इच्छा आिे का, असे ववचारतील. आवश्यकता भासल्यास,

फलंदाजी संघाच्या बाबतीत, कणविाराऐवजी मैदानावरील नाबाद फलंदाज याववर्षयी
ननणवय घेऊ शकतील.
४१.३.४.१

चें डू बदलण्याची ववनंती केल्यास, कायद्याचे उल्लंघन िोण्याआिी चें डूची

जेवढी झीज झालेली िोती, जवळपास तेवढीच झीज झालेला चें डू पंच
ननवडतील आणण लगेचच वापरात आणतील.
४१.३.४.२

खेळण्यासाठी बदली चें डू ननवडला क्रकं वा नािी, तरीिी गोलंदाजाकडील पंच,
▪

ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

लागू असल्यास, खेळपट्टीवरील फलंदाजांना आणण क्षेत्ररक्षण संघाच्या
कणविाराला, चें डू बदलल्याचे सांगेल आणण त्यांच्या कृतीचे कारण
सांगेल.

▪

फलंदाजी संघाच्या कणविाराला, शक्य नततक्या लवकर, घडलेल्या
प्रसंगाची माहिती दे ईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या
घटनेबद्दल संबधं ित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी
जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार,
इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर योग्य
ती कारवाई करतील.
४१.३.५

जर त्या सामनयामध्ये त्याच संघाने पन
ु िा चें डूची स्स्थती अनधु चत प्रकारे बदलली आिे
याववर्षयी पंचांचे एकमत झाले, तर ते,
४१.३.५.१

पुनिा ४१.३.४.१ आणण ४१.३.४.२ मिील कारवाई करतील.
जर क्षेत्ररक्षण संघाने अशा प्रकारचा गन
ु िा पुनिा केला असेल, तर
गोलंदाजाकडील पंच यासशवाय

४१.३.५.२

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविारास, त्याआिीचा चें डू टाकणाऱया गोलंदाजाला

ताबडतोब ननलंबबत करण्यास सांगेल; त्याला/नतला त्या सामनयात पुनिा
गोलंदाजी करण्यास मनाई असेल.
▪

खेळपट्टीवरील फलंदाजांना आणण शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी
संघाच्या कणविाराला आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.

▪

आवश्यकता असल्यास, ते र्षटक असा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने

आिीच्या र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकलेला नसेल व त्याला त्यापुढील
र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकता येणार नािी.
४१.४

जाणन
ू बज
ु न
ू स्रायकरचे लक्ष ववचशलत करण्याचा प्रयत्न करणे
४१.४.१

चें डू

खेळण्याची

तयारी

करताना

क्रकं वा

चें डू

खेळताना

कोणत्यािी

क्षेत्ररक्षकाने

जाणूनबुजून स्रायकरचे लक्ष ववचसलत करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते अनुधचत ठरे ल.
४१.४.२

जर एखाद्या क्षेत्ररक्षकाची कोणतीिी कृती िी अशा प्रकारचा प्रयत्न आिे असे
कोणत्यािी पंचाला वाटले, तर तो/ती ताबडतोब डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल आणण
दस
ु ऱया पंचाला त्याचे कारण सांगेल. गोलंदाजाकडील पंच
▪

फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला, फलंदाजांना आणण शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी
संघाच्या कणविाराला आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.

त्या चें डूवर कोणतािी फलंदाज बाद िोणार नािी व तो चें डू र्षटकातील एक म्िणून
मोजला जाणार नािी.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
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यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.५

जाणूनबुजून फलंदाजाचे लक्ष ववचशलत करणे, फसवणूक करणे क्रकं वा अडिळा आणणे
४१.५.१

४१.४ व्यनतररक्त, स्रायकरने चें डू खेळल्यावर एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने, जाणूनबुजून,
शब्दाने अथवा कृतीने, कोणत्यािी फलंदाजाचे लक्ष ववचसलत करण्याचा, फसवणूक
करण्याचा क्रकं वा अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर ते अनुधचत ठरे ल.

४१.५.२

अशा प्रकारे लक्ष ववचसलत केले, फसवणूक केली क्रकं वा अडथळा आणला तर ते
जाणन
ू बज
ु न
ू केले अथवा नािी िे कोणतािी पंच ठरवू शकेल.

४१.५.३

कोणत्यािी पंचाच्या मते, जर एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने कोणत्यािी फलंदाजाचे लक्ष
ववचसलत केले असेल, फसवणूक केली असेल, अडथळा आणला असेल क्रकं वा तसे
करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तो/ती ताबडतोब डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल
आणण दस
ु ऱया पंचास त्याचे कारण सांगेल.

४१.५.४

त्या चें डूवर कोणतािी फलंदाज बाद िोणार नािी.

४१.५.५

जर शारीररक संपकावने अडथळा आणला असेल तर कायदा ४२ (खेळाडूंचे वतवन)
अनुसार गुनिा घडला आिे क्रकं वा नािी िे दोनिी पंच समळून ठरवतील.
४१.५.५.१

जर कायदा ४२ (खेळाडूंचे वतवन) नुसार गुनिा घडला असेल तर पंच कायदा
४२ प्रमाणे संबंधित कारवाई करतील आणण ४१.५.७ ते ४१.५.९ मिील
प्रत्येक कृती सुद्िा करतील.

४१.५.५.२

जर कायदा ४२ (खेळाडूंचे वतवन) नस
ु ार गन
ु िा घडला नािी असे पंचांचे मत
असेल, तर पंच ४१.५.६ ते ४१.५.१० मिील प्रत्येक कृती करतील.

४१.५.६

गोलंदाजाकडील पंच
▪

फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला ्या कृतीचे कारण सांगेल आणण शक्य नततक्या
लवकर फलंदाजी संघाच्या कणविाराला याववर्षयी माहिती दे ईल.

४१.५.७

चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी.

४१.५.८

गुनिा घडण्याच्या आिी फलंदाजांनी पूणव केलेल्या िावा जमा िोतील, तसेच,

कोणत्यािी संघाला बिाल केलेल्या दं ड िावािी समळतील. यासशवाय गुनिा घडला
त्यावेळी फलंदाजांनी एकमेकांना ओलांडले असले क्रकं वा नसले तरी, चालू असलेली
िाविी जमा िोईल.
४१.५.९

खेळपट्टीवरील फलंदाज पढ
ु चा चें डू त्यांच्यापैकी कोणी खेळायचा याचा ननणवय घेतील.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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४१.५.१० सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.

४१.६

आखड
ू टप्प्याचे धोकादायक व अनचु चत चें डू टाकणे
४१.६.१

जर, गोलंदाजाकडील पंचाच्या मते, चें डूचा वेग, टप्पा, उं ची आणण हदशा याचा ववचार
करता, स्रायकरला शारीररक दख
ु ापत िोण्याची शक्यता असेल तर, आखूड टप्प्याचे
चें डू टाकणे िोकादायक मानले जाईल. यासाठी फलंदाजाचे कौशल्य ववचारात घेतले
जाईल. मात्र, स्रायकरने संरक्षक उपकरणे घातली आिे त, याचा ववचार केला जाणार
नािी.

४१.६.२

आखूड टप्प्याची गोलंदाजी ४१.६.१ प्रमाणे िोकादायक नसली, तरी स्रायकर त्याच्या
िीझमध्ये सरळ उभा असताना जर चें डू सातत्याने त्याच्या डोक्याच्या उं चीच्या वरून

जात असतील, तर गोलंदाजाकडील पंच अशी गोलंदाजी अनुधचत ठरवू शकेल. कायदा
२१.१० (चें डू टप्पा पडून स्रायकरच्या डोक्याच्या वरून जाणे) सुद्िा पािा.
४१.६.३

एकदा पंचाने आखूड टप्प्याची गोलंदाजी ४१.६.१ प्रमाणे िोकादायक िोत आिे क्रकं वा

४१.६.२ प्रमाणे अनुधचत िोत आिे असे ठरवले की तो/ती नोबॉलचा पुकार व इशारा

करे ल. चें डू डेड झाल्यावर पंच गोलंदाजास पहिली आणण शेवटची ताकीद दे ईल आणण
घडलेल्या प्रसंगाववर्षयी दस
ु रा पंच, क्षेत्ररक्षण संघाचा कणविार आणण फलंदाज यांना
माहिती दे ईल.

िी ताकीद त्या गोलंदाजासाठी त्या संपूणव डावासाठी लागू रािील.
४१.६.४

जर त्या डावात त्याच गोलंदाजाने पन
ु िा अशा प्रकारचा चें डू टाकला, तर पंच
▪
▪

नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल.

चें डू डेड झाल्यावर क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला त्या गोलंदाजास ताबडतोब
ननलंबबत करण्यास सांगेल.

▪

दस
ु ऱया पंचाला या कृतीचे कारण सांगेल.

अशा प्रकारे ननलंबबत झालेल्या गोलंदाजास त्या संपूणव डावात पुनिा गोलंदाजी
करण्यास मनाई असेल.

लागू असल्यास, ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने त्याआिीच्या

र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकलेला नािी व ज्याला पढ
ु ील र्षटकातील कोणतािी चें डू
टाकण्याची परवानगी समळणार नािी.
▪

पंच, घडलेल्या घटनेबद्दल फलंदाजांना आणण शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी
संघाच्या कणविाराला माहिती दे ईल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.६.५

४१.६.३ आणण ४१.६.४ मिील ताकीद दे ण्याचा िम आणण ४१.७ मिील ताकीद आणण
कृतीचा िम यांचा एकमेकांशी संबंि नािी.

४१.७

टप्पा न पाडता धोकादायक व अनुचचत चें डू टाकणे
४१.७.१

गोलंदाजाने टाकलेला कोणतािी चें डू टप्पा न पडता जर पॉवपंग िीझवर सरळ उभ्या

असलेल्या स्रायकरच्या कमरे च्या उं चीच्या वरून गेला क्रकं वा वरून जाण्याची शक्यता
असेल, तर असा चें डू अनधु चत ठरे ल. जर गोलंदाजाने अशा प्रकारचा चें डू टाकला, तर
पंच नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल.
४१.७.२

गोलंदाजाने, ४१.७.१ मिील व्याख्येप्रमाणे टाकलेल्या चें डूमुळे, स्रायकरला शारीररक

दख
ु ापत िोण्याची शक्यता आिे असे गोलंदाजाकडील पंचाला वाटले, तर असा चें डू
िोकादायक सुद्िा समजला जाईल. िा ननणवय करताना पंच:
▪

स्रायकरने घातलेले कोणतेिी संरक्षक उपकरण ववचारात घेणार नािी

▪

पुढील गोष्ट्टींकडे लक्ष दे ईल

➢ चें डूचा वेग, उं ची आणण हदशा
➢ स्रायकरचे कौशल्य

➢ अशा प्रकारच्या चें डूची पुनरावत्त
ृ ी
४१.७.३

जर पंचाच्या मते, अशा प्रकारचा टप्पा न पडलेला एक चें डू क्रकं वा अशा प्रकारच्या
चें डूंची मासलका, ४१.७.२ अनस
ु ार िोकादायक असेल, तर, चें डू डेड झाल्यावर पंच पन
ु िा
स्कोअरसवना नोबॉलचा इशारा करे ल आणण गोलंदाजाला पहिली आणण शेवटची ताकीद

दे ईल. त्यानंतर पंच दस
ु ऱया पंचाला, क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला आणण फलंदाजांना

घडलेल्या घटनेववर्षयी माहिती दे ईल. िी ताकीद त्या गोलंदाजासाठी त्या संपूणव
डावासाठी लागू रािील.
४१.७.४

जर त्या गोलंदाजाने त्याच डावात पुनिा अशा प्रकारचा िोकादायक चें डू टाकला, तर
पंच
▪
▪

नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल

चें डू डेड झाल्यावर क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला त्या गोलंदाजास ताबडतोब
ननलंबबत करण्यास सांगेल

▪

दस
ु ऱया पंचाला आपल्या कृतीचे कारण सांगेल.
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अशा प्रकारे ननलंबबत झालेल्या गोलंदाजास त्या संपूणव डावात पुनिा गोलंदाजी
करण्यास मनाई असेल.

लागू असल्यास, ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने त्याआिीच्या

र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकलेला नािी व ज्याला पुढील र्षटकातील कोणतािी चें डू
टाकण्याची परवानगी समळणार नािी.
यासशवाय, पंच
▪

घडलेल्या

गोष्ट्टीबद्दल

फलंदाजांना

आणण

शक्य

नततक्या

लवकर

फलंदाजी

संघाच्या कणविाराला माहिती दे ईल.
सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल
संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.७.५

४१.७.३ आणण ४१.७.४ मिील ताकीद आणण कृतीचा िम आणण ४१.६ मिील ताकीद
आणण कृतीचा िम यांचा एकमेकांशी संबंि नािी.

४१.७.६

जर एखाद्या गोलंदाजाने, ४१.७.१ मिील व्याख्येप्रमाणे, टप्पा न पडता केलेली
गोलंदाजी, जाणूनबुजून केली आिे असे पंचाला वाटले, तर ४१.७.३ प्रमाणे ताकीद न
दे ता पंच
▪
▪

ताबडतोब नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल.

चें डू डेड झाल्यावर क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला गोलंदाजास ताबडतोब ननलंबबत
करण्यास सांगेल आणण दस
ु ऱया पंचाला या कृतीचे कारण सांगेल.

अशा प्रकारे ननलंबबत झालेल्या गोलंदाजास त्या संपण
ू व डावात पन
ु िा गोलंदाजी
करण्यास मनाई असेल.

लागू असल्यास, ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने त्याआिीच्या

र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकलेला नािी व ज्याला पुढील र्षटकातील कोणतािी चें डू
टाकण्याची परवानगी समळणार नािी.
▪

घडलेल्या

गोष्ट्टीबद्दल

फलंदाजांना

आणण

शक्य

नततक्या

लवकर

फलंदाजी

संघाच्या कणविाराला माहिती दे ईल.
सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपण
ू व संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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४१.८

जाणूनबुजून पुढच्या पायाने नोबॉल टाकणे
जर गोलंदाजाने जाणूनबुजून पुढच्या पायाने नोबॉल टाकला आिे असे पंचाला वाटले, तर तो/ती
▪
▪

ताबडतोब नोबॉलचा पुकार व इशारा करे ल.

चें डू डेड झाल्यावर क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला गोलंदाजास ताबडतोब ननलंबबत करण्यास
सांगेल.

▪

दस
ु ऱया पंचाला या कृतीचे कारण सांगेल.

अशा प्रकारे ननलंबबत झालेल्या गोलंदाजास त्या संपण
ू व डावात पन
ु िा गोलंदाजी करण्यास मनाई
असेल.

लागू असल्यास, ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने त्याआिीच्या र्षटकातील

कोणतािी चें डू टाकलेला नािी व ज्याला पुढील र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकण्याची परवानगी
समळणार नािी.
▪

घडलेल्या गोष्ट्टीबद्दल फलंदाजांना आणण शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविाराला माहिती दे ईल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल संबधं ित

संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल
सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर
योग्य ती कारवाई करतील.
४१.९

क्षेत्ररक्षण संघाने वेळ वाया घालवणे
४१.९.१

कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाने वेळ वाया घालवणे अनधु चत आिे .

४१.९.२

जर एखादे र्षटक कािीिी कारण नसताना िीम्या गतीने टाकले जात आिे , क्रकं वा
क्षेत्ररक्षण संघाचा कणविार, क्रकं वा इतर कोणतािी क्षेत्ररक्षक, इतर कोणत्यािी प्रकारे
वेळ वाया घालवत आिे त असे कोणत्यािी पंचाला वाटले, तर पहिल्या वेळी संबंधित
पंच
▪
▪

चें डू खेळीत असल्यास, डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.
दस
ु ऱया पंचाला काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,

४१.९.३

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला पहिली आणण शेवटची ताकीद दे ईल.

▪

फलंदाजांना काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

जर त्याच डावात पन
ु िा कोणतािी क्षेत्ररक्षक वेळ वाया घालवत आिे असे कोणत्यािी
पंचाला वाटले, तर संबंधित पंच
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▪
▪

चें डू खेळीत असल्यास, डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.
दस
ु ऱया पंचाला काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
जर,

र्षटक चालू नसताना वेळ वाया घालवला गेला असेल, तर फलंदाजी संघाला ५
दं ड िावा बिाल करे ल आणण क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला या कृतीचे कारण
सांगेल.

क्रकं वा, र्षटक चालू असताना वेळ घालवला गेला असेल, तर क्षेत्ररक्षण संघाच्या
कणविाराला गोलंदाजास ताबडतोब ननलंबबत करण्यास सांगल
े .

अशा प्रकारे ननलंबबत झालेल्या गोलंदाजास त्या संपूणव डावात पुनिा गोलंदाजी
करण्यास मनाई असेल.

लागू असल्यास, ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने त्याआिीच्या

र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकलेला नािी व ज्याला पुढील र्षटकातील कोणतािी चें डू
टाकण्याची परवानगी समळणार नािी.

यासशवाय पंच, घडलेल्या घटनेबद्दल फलंदाजांना आणण शक्य नततक्या लवकर
फलंदाजी संघाच्या कणविाराला माहिती दे ईल.
सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.१० फलंदाजांनी वेळ वाया घालवणे
४१.१०.१ एखाद्या फलंदाजाने वेळ वाया घालवणे अनुधचत आिे . सववसािारणपणे गोलंदाज जेव्िा

त्याचा/नतचा गोलंदाजीचा रन-अप घेण्यासाठी तयार असेल, तेव्िा स्रायकरने चें डू
खेळण्यासाठी तयार असायला िवे.

४१.१०.२ िी अट पूणव न करता क्रकं वा इतर कोणत्यािी प्रकारे जर कोणत्यािी फलंदाजाने वेळ

वाया घालवला, तर पुढील प्रमाणे कारवाई केली जाईल. पहिल्या प्रसंगी, गोलंदाजाने
त्याचा/नतचा रन-अप सुरू करण्याआिी क्रकं वा चें डू डेड झाल्यावर, योग्य त्या वेळी, पंच
▪

फलंदाजांना पहिली आणण शेवटची ताकीद दे तील. िी ताकीद संपूणव डावासाठी लागू
रािील. पंच येणाऱया प्रत्येक फलंदाजास याची माहिती दे ईल.

▪
▪

दस
ु ऱया पंचाला काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

घडलेल्या घटनेबद्दल क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविारास व शक्य नततक्या लवकर
फलंदाजी संघाच्या कणविारास माहिती दे ईल.
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४१.१०.३ जर त्याच डावात त्यानंतर कोणत्यािी फलंदाजाने पुनिा वेळ घालवला, तर पंच, चें डू
डेड असताना, योग्य त्या वेळी
▪

क्षेत्ररक्षण संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

दस
ु ऱया पंचाला या कृतीचे कारण सांगेल.

▪

दस
ु ऱया फलंदाजाला, क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला व शक्य नततक्या लवकर
फलंदाजी संघाच्या कणविाराला काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.११ संरक्षक्षत क्षेत्र
संरक्षक्षत क्षेत्र म्िणजे खेळपट्टीवरील असे आयताकृती क्षेत्र ज्याच्या दोनिी टोकाला पॉवपंग

िीझला समांतर अशी काल्पननक रे र्षा आिे , जी दोनिी पॉवपंग िीझपासून प्रत्येकी ५ फुट/१.५२
मी. पुढे आिे आणण दोनिी बाजूंना प्रत्येकी एक काल्पननक रे र्षा आिे , जी दोनिी बाजूच्या

मिल्या यष्ट्टींच्या केंद्रबबंदल
ू ा जोडणाऱया काल्पननक रे र्षेच्या दोनिी बाजूला १ फूट/३०.४८ से.मी.
अंतरावर आणण एकमेकाला समांतर आिे .
४१.१२ क्षेत्ररक्षकाने खेळपट्टी खराब करणे
४१.१२.१ खेळपट्टी जाणन
ू बज
ु न
ू क्रकं वा टाळता येण्यासारखे असताना खराब करणे अनधु चत आिे .
एखादा क्षेत्ररक्षक वाजवी कारण नसताना खेळपट्टीवर आला आिे , असे कोणत्यािी
पंचाला वाटले, तर तो/ती टाळता येण्यासारखे असताना खेळपट्टी खराब करत आिे ,
असे मानले जाईल.
४१.१२.२ ४१.१३.१ प्रमाणे सोडून, एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने टाळता येण्यासारखे असताना खेळपट्टी
खराब केली, तर पहिल्या प्रसंगी, ज्या पंचाने िे पहिले असेल तो/ती पंच, चें डू डेड
झाल्यावर दस
ु ऱया पंचाला याववर्षयी माहिती दे ईल. गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर
▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला पहिली आणण शेवटची ताकीद दे ईल. िी ताकीद त्या
संपूणव डावासाठी लागू रािील.

▪

फलंदाजांना काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

४१.१२.३ जर त्या डावात कोणत्यािी क्षेत्ररक्षकाने पुनिा किीिी, टाळता येण्यासारखे असताना

खेळपट्टी खराब केली, तर, ज्या पंचाने िे पाहिले असेल तो/ती पंच, चें डू डेड
झाल्यावर, त्याववर्षयी दस
ु ऱया पंचाला माहिती दे ईल. गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
▪
▪

लागू असल्यास, स्कोअररला नोबॉल क्रकं वा वाईड चें डूचा इशारा करे ल.
फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी

89

▪
▪
▪

लागू असलेल्या इतर प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल.
क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला या कृतीचे कारण सांगेल.

दोनिी फलंदाजांना व शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या कणविाराला काय
घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपण
ू व संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.१३ गोलंदाजाने संरक्षक्षत क्षेत्रावर धावणे
४१.१३.१ चें डू टाकला क्रकं वा नािी तरी, गोलंदाजाने त्याच्या/नतच्या फॉलो-थ्रू मध्ये वाजवी
कारणासशवाय संरक्षक्षत क्षेत्रात प्रवेश करणे अनुधचत ठरे ल.

४१.१३.२ जर गोलंदाजाने या कायद्याचे उल्लंघन केले, तर पहिल्या प्रसंगी, चें डू डेड झाल्यावर
पंच,
▪

गोलंदाजाला पहिली ताकीद दे ईल आणण काय घडले याववर्षयी दस
ु ऱया पंचास
माहिती दे ईल. िी ताकीद त्या गोलंदाजास त्या संपण
ू व डावासाठी लागू रािील.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला व फलंदाजांना काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.

४१.१३.३ जर त्या डावात त्याच गोलंदाजाने पन
ु िा या कायद्याचे उल्लंघन केले, तर पंच वरील

प्रक्रिया पन
ु िा करे ल व िी शेवटची ताकीद असल्याचे सांगेल. िी ताकीद सद्
ु िा त्या
संपण
ू व डावासाठी लागू रािील.

४१.१३.४ जर, त्या डावात त्याच गोलंदाजाने नतसऱया वेळी या कायद्याचे उल्लंघन केले, तर चें डू
डेड झाल्यावर पंच,
▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला गोलंदाजास ताबडतोब ननलंबबत करण्यास सांगल
े .
लागू असल्यास, ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने त्याआिीच्या
र्षटकातील कोणतािी चें डू टाकलेला नािी व ज्याला पुढील र्षटकातील कोणतािी चें डू
टाकण्याची परवानगी समळणार नािी. अशा प्रकारे ननलंबबत झालेल्या गोलंदाजास
त्या संपूणव डावात पुनिा गोलंदाजी करण्यास मनाई असेल.

▪
▪

दस
ु ऱया पंचाला या कृतीचे कारण सांगेल.
घडलेल्या

गोष्ट्टीबद्दल

फलंदाजांना

आणण

शक्य

नततक्या

लवकर

फलंदाजी

संघाच्या कणविाराला माहिती दे ईल.
सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
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यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.१४ फलंदाजाने खेळपट्टी खराब करणे
४१.१४.१ खेळपट्टी जाणूनबुजून क्रकं वा टाळता येण्यासारखे असताना खराब करणे अनुधचत आिे .

जर स्रायकरने चें डू खेळताना क्रकं वा चें डू खेळण्याचा प्रयत्न करताना संरक्षक्षत क्षेत्रात

प्रवेश केला, तर त्यानंतर लगेचच त्याने/नतने तेथून बािे र जायला िवे. एखादा फलंदाज
वाजवी कारण नसताना खेळपट्टीवर आला आिे , असे कोणत्यािी पंचाला वाटले, तर
तो/ती टाळता येण्यासारखे असताना खेळपट्टी खराब करत आिे , असे मानण्यात
येईल.
४१.१४.२ जर कोणत्यािी फलंदाजाने, ४१.१५ प्रमाणे सोडून, खेळपट्टी जाणन
ू बज
ु न
ू क्रकं वा टाळता
येण्यासारखे असताना खराब केली, तर पहिल्या प्रसंगी, ज्या पंचाने िे पाहिले असेल

तो/ती पंच चें डू डेड झाल्यावर दस
ु ऱया पंचाला काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.
गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
▪

फलंदाजांना असे करणे अनुधचत असल्याचे सांगल
े व त्यांना पहिली आणण शेवटची
ताकीद दे ईल. िी ताकीद त्या संपूणव डावासाठी लागू रािील. पंच येणाऱया प्रत्येक
नवीन फलंदाजास याची माहिती दे ईल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविारास व शक्य तेवढ्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविारास घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती दे ईल.

४१.१४.३ जर त्याच डावात त्यानंतर कोणत्यािी फलंदाजाने पुनिा किीिी टाळता येण्यासारखे
असताना खेळपट्टी खराब केली, तर ज्या पंचाने िे पाहिले असेल तो/ती पंच चें डू डेड
झाल्यावर दस
ु ऱया पंचाला काय घडले याववर्षयी माहिती दे ईल.
गोलंदाजाकडील पंच,
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजास त्याच्या/नतच्या मूळ जागी परत पाठवेल.

▪

लागू असल्यास, स्कोअरसवना नोबॉल क्रकं वा वाईड चें डूचा इशारा करे ल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

लागू असल्यास, कायदा २८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून
इतर कोणत्यािी प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला व शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविाराला या कृतीचे कारण सांगेल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपूणव संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.१५ स्रायकर संरक्षक्षत क्षेत्रात आला
४१.१५.१ स्रायकर चें डू खेळण्यासाठी पववत्रा घेताना संरक्षक्षत क्षेत्रात उभा रािणार नािी क्रकं वा

त्याच्या अगदी जवळ अशा प्रकारे उभा रािणार नािी, की ज्यामुळे संरक्षक्षत क्षेत्रात
वारं वार अनतिमण करणे अपररिायव ठरे ल.

स्रायकर त्याच्या गाडवची खण
खेळपट्टीवर करू शकेल, मात्र, अशी खण
संरक्षक्षत
ू
ू
क्षेत्राच्या फार जवळ असू नये.

४१.१५.२ जर स्रायकरकडून ४१.१५.१ मिील कोणत्यािी अटीचा भंग झाला तर, ज्या पंचाने िे

पाहिले असेल, तो/ती पंच, गोलंदाज जर त्याच्या/नतच्या गोलंदाजीच्या शेवटच्या झेपेत
आला/आली नसेल, तर ताबडतोब डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल, नािीतर, तो/ती

चें डू डेड िोईपयांत थांबेल व त्यानंतर दस
ु ऱया पंचाला घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती
दे ईल.

गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
▪

असे करणे िे अनुधचत असल्याचे स्रायकरला सांगेल आणण त्याला पहिली आणण

शेवटची ताकीद दे ईल. अशी ताकीद त्या संपूणव डावासाठी लागू रािील. पंच याची
माहिती नॉन-स्रायकरला व येणाऱया प्रत्येक फलंदाजाला दे ईल.
▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला व शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविाराला घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती दे ईल.

४१.१५.३ जर त्यानंतर त्याच डावात कोणत्यािी फलंदाजाकडून पुनिा किीिी ४१.१५.१ मिील
कोणत्यािी अटीचा भंग झाला, तर ज्या पंचाने िे पाहिले असेल, तो/ती पंच, गोलंदाज

जर त्याच्या/नतच्या गोलंदाजीच्या शेवटच्या झेपेत आला/आली नसेल, तर ताबडतोब
डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल, नािीतर, तो/ती चें डू डेड िोईपयांत थांबेल व त्यानंतर
दस
ु ऱया पंचाला घडलेल्या घटनेबद्दल माहिती दे ईल.
गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
▪

फलंदाजी संघाच्या सवव िावा रद्द करे ल.

▪

नाबाद फलंदाजास त्याच्या/नतच्या मूळ जागी परत पाठवेल.

▪

लागू असल्यास, स्कोअरसवना नोबॉल क्रकं वा वाईड चें डूचा इशारा करे ल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

लागू असल्यास, कायदा२८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून
इतर कोणत्यािी प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
ृ ी - २०१९); मराठी अनुवाद - प्रणव मनोिर जोशी

92

▪

क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला व शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविाराला या कृतीचे कारण सांगेल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल

संबंधित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती
यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता
भासल्यास संपण
ू व संघावर योग्य ती कारवाई करतील.
४१.१६ नॉन-स्रायकरने त्याचे/ततचे िीझ लवकर सोडणे
४१.१६.१ चें डू खेळीत आल्यापासन
ू , सववसािारणपणे

ज्यावेळी चें डू गोलंदाजाच्या

िातातन
ू

सट
ु ण्याची अपेक्षा असते त्या वेळेपयांत किीिी, जर नॉन-स्रायकर त्याच्या/नतच्या

िीझच्या बािे र असेल, तर तो/ती िावचीत िोऊ शकेल. या पररस्स्थतीत, नॉन-स्रायकर
त्याच्या/नतच्या िीझच्या बािे र असताना, गोलंदाजाने चें डू फेकून क्रकं वा चें डू िातात
पकडून त्या बाजूच्या यष्ट्टी पाडल्या, तर नॉन-स्रायकर िावचीत िोईल. त्यानंतर चें डू
टाकला गेला क्रकं वा नािी, तरीिी िे लागू िोईल.

४१.१६.२ जर चें डू टाकला गेला नािी आणण अपील झाले, तर
▪

िावचीत आिे क्रकं वा नािी याववर्षयी पंच त्याचा/नतचा ननणवय दे ईल. जर तो नाबाद
असेल, तर तो/ती शक्य नततक्या लवकर डेड चें डूचा पुकार व इशारा करे ल.

▪

तो चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार नािी.

४१.१६.३ जर चें डू टाकला आणण त्यानंतर अपील झाले, तर
▪

िावचीत आिे क्रकं वा नािी याववर्षयी पंच त्याचा/नतचा ननणवय दे ईल.

▪

नॉन-स्रायकर बाद झाला नािी, तर चें डू खेळीत रािील आणण कायदा २१.६ (चें डू
टाकताना गोलंदाजामुळे यष्ट्टी पडणे) लागू िोईल.

▪

जरी नॉन-स्रायकर बाद झाला, तरी तो चें डू र्षटकातील एक म्िणून मोजला जाणार
नािी.

४१.१७ फलंदाजांनी धाव चोरणे
गोलंदाजाचा रन-अप चालू असताना फलंदाजांनी िाव चोरण्याचा प्रयत्न करणे अनुधचत आिे .
जर गोलंदाजाने कोणत्यािी फलंदाजाला िावचीत करण्याचा प्रयत्न केला नािी - ४१.१६ आणण
कायदा २१.४ (गोलंदाजाने चें डू टाकण्याआिी तो स्रायकरकडील बाजूस फेकला) पािा - तर पंच
▪

अशा प्रयत्नात फलंदाजांनी एकमेकांना ओलांडल्यावर ताबडतोब डेड चें डूचा पुकार व इशारा
करे ल.

▪

दस
ु ऱया पंचाला या कृतीचे कारण सांगेल.

गोलंदाजाकडील पंच त्यानंतर,
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▪

दोनिी फलंदाजांना त्यांच्या मूळ जागी पाठवेल.

▪

क्षेत्ररक्षण संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

लागू असल्यास, कायदा २८.३ (क्षेत्ररक्षण संघाची संरक्षक िे ल्मेट्स) प्रमाणे सोडून इतर
कोणत्यािी प्रकारच्या ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

▪

फलंदाजांना, क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराला व शक्य नततक्या लवकर फलंदाजी संघाच्या
कणविाराला या कृतीचे कारण सांगेल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या घटनेबद्दल संबधं ित

संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल
सादर करतील, जे कणविार, इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपण
ू व संघावर
योग्य ती कारवाई करतील.
४१.१८ दं ड धावा
४१.१८.१ जेव्िा कोणत्यािी संघाला दं ड िावा बिाल केल्या जातील, तेव्िा चें डू डेड झाल्यावर पंच
स्कोअरसवना दं ड िावांचा इशारा करे ल. कायदा २.१३ (इशारे ) पािा.

४१.१८.२ जरी ननकाल आिीच लागला असला, तरी कायद्यानुसार जेव्िा दं ड िावा बिाल
करण्याचा प्रसंग येईल, त्या प्रत्येक प्रसंगी त्या बिाल केल्या जातील. कायदा १६.६
(ववजयाचा फटका अथवा अवांतर िावा) पािा.
तथावप, कायदे २३.३ (लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत), २५.७ (स्रायकरच्या
रनरवरील

बंिने), २८.३

(क्षेत्ररक्षण

संघाची

संरक्षक

िे ल्मेट्स)

आणण

३४.४

(कायद्यानुसार चें डू एकापेक्षा जास्त वेळा मारल्यास समळणाऱया िावा) मिील दं ड
िावा बिाल करण्यावरील ननबांि लागू राितील, याची नोंद घ्यावी.
४१.१८.३ जेव्िा फलंदाजी संघाला ५ दं ड िावा बिाल केल्या जातील, तेव्िा,
▪

त्या अवांतर दं ड िावा म्िणून

जमा िोतील

आणण इतर

कोणत्यािी दं ड

िावांव्यनतररक्त असतील.
▪

त्या चें डू डेड झाल्यावर बिाल केल्या जातील व त्या िावा त्याच्या आिीच्या क्रकं वा
नंतरच्या

चें डूपासून

समळाल्या

असे

न

मानता,

िावांव्यनतररक्त असतील.
▪

या

चें डूंपासून

समळालेल्या

केवळ ५ दं ड िावा समळाल्या या कारणासाठी फलंदाज त्यांची बाजू बदलणार
नािीत.

४१.१८.४ जेव्िा क्षेत्ररक्षण संघाला ५ दं ड िावा बिाल केल्या जातील, तेव्िा त्या, त्या संघाच्या
नुकत्याच पूणव झालेल्या डावाच्या िावसंख्येत अवांतर दं ड िावा म्िणून जमा िोतील.
मात्र जर क्षेत्ररक्षण संघाचा एकिी डाव पूणव झालेला नसेल, तर त्या ५ दं ड िावा
त्यांच्या पुढच्या डावाच्या िावसंख्येत जमा िोतील.
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कायदा ४२
४२.१

खेळाडूंचे वतणन

आक्षेपािण वतणन
४२.१.१

कोणत्यािी प्रकारच्या आक्षेपािव वतवनावर पंच कारवाई करतील. गुन्याचे ४ स्तर व

त्यासंबंिी पंचांनी करावयाची कृती खालील ४२.२ ते ४२.५ मध्ये स्तर १, स्तर २, स्तर
३ व स्तर ४ चे गुनिे म्िणून ओळखले जातील.
४२.१.२

जर सामनयादरम्यान किीिी एखाद्या खेळाडूचे वतवन िे आक्षेपािव आिे असे कोणत्यािी

पंचाला वाटले, तर संबंधित पंच डेड चें डूचा पक
ु ार व इशारा करे ल. असा पक
ु ार

केल्यामुळे गन
ु िा न करणाऱया संघाला कािी तोटा िोणार नािी याबद्दल समािान
िोईपयांत पंच असा पक
ु ार करण्यास ववलंब करे ल.
४२.१.३

संबंधित पंच याबद्दल दस
ु ऱया पंचाला कळवेल आणण दोघे समळून गैरवतवन घडले आिे

का ते ठरवतील. जर त्यांनी तसे ठरवले तर असे वतवन, खालील ४२.२ ते ४२.५
प्रमाणे, कोणत्या स्तरातील आिे िे ननस्श्चत करतील आणण त्यानुसार कारवाई
करतील.
४२.१.४

खालील १ ते ४ मिील प्रत्येक स्तरासाठी, गुनिा फलंदाजाने केला असल्यास, पंच
दोर्षी

खेळाडूच्या

कणविाराला

मैदानावर

बोलावतील.

फक्त

या

कायद्यापुरते,

खेळपट्टीवरील फलंदाजांना त्यांच्या कणविाराचे प्रनतननधित्व करता येणार नािी.
४२.१.५

१ ते ४ मिील प्रत्येक स्तरासाठी
▪

कायदा ११ (मध्यंतरे ) आणण कायदा२.८ (िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल पररस्स्थतीत
खेळ थांबवणे) सोडून 'टाईम'च्या पुकारापासून ते 'प्ले'च्या पुकारापयांतचा खेळाचा
कालाविी िा वाया गेलेला कालाविी म्िणून मोजला जाईल.

▪
▪

त्या हदवशीची खेळ संपण्याची वेळ तेवढ्या कालाविीने पुढे ढकलण्यात येईल.

लागू असल्यास, केवळ वाया गेलेल्या या कालाविीमुळे सामनयाच्या शेवटच्या
तासातील र्षटके कमी केली जाणार नािीत.

४२.२

पहिल्या स्तराचे गुन्िे आणण पंचांनी करावयाची कृती
४२.२.१

एखाद्या खेळाडूने खालीलपैकी कोणतीिी कृती केल्यास तो पहिल्या स्तराचा गुनिा
मानला जाईल.
▪

क्रिकेटच्या मैदानाचा कोणतािी भाग क्रकं वा सामनयामध्ये वापरण्यात येणारी
उपकरणे अथवा इतर वस्तू यांचा जाणूनबुजून अवमान करणे क्रकं वा गैरवापर करणे

▪
▪

शब्दाने क्रकं वा कृतीने पंचाच्या ननणवयावर नाराजी व्यक्त करणे

त्या पररस्स्थतीत, अश्लील, आक्षेपािव क्रकं वा अपमानकारक वाटे ल अशी भार्षा
वापरणे

▪

अश्लील िावभाव करणे
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▪

आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रमाणात अपील करणे

▪

अपील करत आिमकररत्या पंचाच्या हदशेने पुढे येणे

▪

इतर कोणत्यािी प्रकारचे गैरवतवन जे पंचांच्या मते पहिल्या स्तराच्या गुन्यासमान
आिे .

४२.२.२

जर अशा प्रकारचा गन
ु िा केला गेला, तर, तो कोणत्यािी स्तरातील पहिला गन
ु िा आिे
क्रकं वा

नािी,

त्याप्रमाणे

४२.२.२.१

ते

४२.२.२.६

मिील

योग्य

त्या

कलमांची

अंमलबजावणी केली जाईल.
४२.२.२.१

गरज असल्यास, पंच ‘टाईम’चा पुकार करे ल.

४२.२.२.२

दोनिी पंच समळून दोर्षी खेळाडूच्या कणविाराला बोलावतील व त्याला या
स्तराचा गन
ु िा घडला असल्याची माहिती दे तील.

४२.२.२.३

जर िा पहिल्या स्तराचा गुनिा त्या संघाचा कोणत्यािी स्तरातील पहिला
गुनिा असेल, तर पंच,

४२.२.२.३.१ पहिली आणण शेवटची ताकीद दे ईल, जी त्या संघातील सवव
सदस्यांसाठी उववररत सामनयासाठी लागू रािील.
४२.२.२.३.२ त्याच्या/नतच्या

संघातील

कोणत्यािी

सदस्याने

जर

पुनिा

पहिल्या स्तराचा गुनिा केला, तर ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा

बिाल करण्यात येतील, अशी गन
ु िा करणाऱया खेळाडूच्या
कणविाराला ताकीद दे ईल.
४२.२.२.४

जर पहिल्या स्तराच्या गुन्यानंतर त्या संघाने पुनिा कोणत्यािी स्तराचा
गुनिा केला, तर पंच ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

४२.२.२.५

शक्य नततक्या लवकर पंच 'प्ले'चा पक
ु ार करे ल.

४२.२.२.६

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या
घटनेबद्दल संबधं ित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी
जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार,
इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर योग्य
ती कारवाई करतील.

४२.३

दस
ु ऱ्या स्तराचे गुन्िे आणण पंचांनी करावयाची कृती
४२.३.१

एखाद्या खेळाडूने खालीलपैकी कोणतीिी कृती केल्यास तो दस
ु ऱया स्तराचा गुनिा
मानला जाईल.
▪
▪

शब्दाने क्रकं वा कृतीने पंचाच्या ननणवयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करणे

दस
ु ऱया एखाद्या खेळाडूला चुकीच्या पद्ितीने व जाणूनबुजून स्पशव करणे
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▪

एखाद्या खेळाडूच्या, पंचाच्या क्रकं वा इतर कोणत्यािी व्यक्तीच्या हदशेने चुकीच्या
पद्ितीने आणण िोकादायक ररत्या चें डू फेकणे

▪

दस
ु ऱया खेळाडूला, पंचाला, संघाच्या अधिकाऱयाला क्रकं वा प्रेक्षकाला उद्दे शून अशी

भार्षा वापरणे क्रकं वा असे िावभाव करणे, जे त्या पररस्स्थतीत अश्लील असतील
क्रकं वा अनतशय अपमानास्पद असतील
▪

क्रकं वा इतर कोणत्यािी प्रकारचे गैरवतवन, जे पंचांच्या मते दस
ु ऱया स्तराच्या
गुन्यासमान आिे .

४२.३.२

जर अशा प्रकारचा गुनिा केला, तर ४२.३.२.१ ते ४२.३.२.६ ची अंमलबजावणी केली
जाईल.

४२.३.२.१

गरज असल्यास, पंच 'टाईम'चा पुकार करे ल.

४२.३.२.२

दोनिी पंच समळून खेळाडूच्या कणविाराला बोलावतील व त्याला या स्तराचा
गुनिा घडला असल्याची माहिती दे तील.

४२.३.२.३

पंच ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल.

४२.३.२.४

पंच,

दोर्षी

खेळाडूच्या

कणविाराला

अशी

ताकीद

दे ईल

की,

जर

त्याच्या/नतच्या संघातील कोणत्यािी सदस्याने पुनिा पहिल्या स्तराचा गुनिा
केला, तर ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करण्यात येतील.
४२.३.२.५

शक्य नततक्या लवकर पंच 'प्ले'चा पक
ु ार करे ल.

४२.३.२.६

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या
घटनेबद्दल संबधं ित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी
जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार,
इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर योग्य
ती कारवाई करतील.

४२.४

ततसऱ्या स्तराचे गुन्िे आणण पंचांनी करावयाची कृती
४२.४.१

एखाद्या खेळाडूने खालीलपैकी कोणतीिी कृती केल्यास तो नतसऱया स्तराचा गुनिा
मानला जाईल.
▪

शब्दाने क्रकं वा िावभावाने पंचांच्या मनात दिशत ननमावण करणे.

▪

पंच

सोडून,

एखाद्या

खेळाडूला क्रकं वा

इतर

कोणत्यािी

व्यक्तीला

मारिाण

करण्याची िमकी दे णे. ४२.५.१ पािा.
४२.४.२

जर अशा प्रकारचा गन
ु िा केला, तर ४२.४.२.१ ते ४२.४.२.८ ची अंमलबजावणी केली
जाईल.

४२.४.२.१

गरज असल्यास, पंच ‘टाईम’चा पुकार करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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४२.४.२.२

दोनिी पंच समळून खेळाडूच्या कणविाराला बोलावतील व त्याला या स्तराचा
गुनिा घडला असल्याची माहिती दे तील.

४२.४.२.३

पंच कणविाराला, दोर्षी खेळाडूला ताबडतोब मैदानातून बािे र काढण्यास
सांगतील. त्याच्या ननलंबनाचा कालाविी पढ
ु ीलप्रमाणे ठरवला जाईल:

४२.४.२.३.१ डावातील र्षटकांवर मयावदा नसलेल्या सामनयात त्या खेळाडूला
१० र्षटकांसाठी ननलंबबत करण्यात येईल. ननलंबनाच्या वेळी

चालू असलेल्या र्षटकातील कािी चें डू सशल्लक असतील, तर
ते खेळाडूच्या ननलंबनाच्या र्षटकांमध्ये मोजले जाणार नािीत.
४२.४.२.३.२ डावातील

र्षटकांवर

मयावदा

असलेल्या

सामनयात,

त्या

खेळाडूला, चालू डावाच्या सरू
ु वातीला ठरलेल्या र्षटकांच्या एक
पंचमांश

र्षटकांसाठी

ननलंबबत

करण्यात

येईल.

जर

ननलंबनासाठीच्या र्षटकांची आकडेमोड करताना, उत्तरादाखल
अपूणव र्षटक येत असेल, तर ते र्षटक पूणव िरण्यात येईल.
ननलंबनाच्या वेळी चालू असलेल्या र्षटकातील कािी चें डू

सशल्लक असतील तर ते खेळाडूच्या ननलंबनाच्या र्षटकांमध्ये
मोजले जाणार नािीत.

४२.४.२.३.३ जर खेळाडू िा क्षेत्ररक्षक असेल तर त्याच्यासाठी/नतच्यासाठी

बदली खेळाडू दे ण्यात येणार नािी. गन
ु िा करणारा खेळाडू

त्याच्या/नतच्या ननलंबनाचा कालाविी पण
ू व झाल्यावर लगेच
मैदानावर येऊ शकेल व त्याला/नतला ताबडतोब गोलंदाजी
करता येईल.
४२.४.२.३.४ एखाद्या गोलंदाजास र्षटक चालू असताना ननलंबबत केले
असेल तर ते र्षटक दस
ु रा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने

त्याआिीचे र्षटक टाकले नसेल व ज्याला पुढील र्षटक टाकता
येणार नािी.

४२.४.२.३.५ जर दोर्षी खेळाडू िा नाबाद फलंदाज असेल तर त्याची/नतची

जागा त्याच्या/नतच्या संघाचा दस
ु रा सदस्य घेईल. दोर्षी खेळाडू
त्याच्या/नतच्या ननलंबनाचा कालाविी पूणव झाला की, गडी बाद
झाल्यावर,

फलंदाजी

करण्यासाठी

परत

येऊ

शकेल.

फलंदाजाच्या ननलंबनाच्या कालाविीत जर कोणतािी फलंदाज
फलंदाजीसाठी यायला उपलब्ि नसेल तर तो डाव पूणव िोईल.
जर खेळाडूने कोणत्यािी कारणामुळे त्याचा/नतचा डाव पुनिा

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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सुरू केला नािी तर त्याच्या डावाची नोंद ‘ननवत्त
ृ – नाबाद’
अशी केली जाईल.

४२.४.२.३.६ जर दोर्षी खेळाडू िा फलंदाजी संघाचा बाद झालेला सदस्य
असेल, तर त्याच्या ननलंबनाच्या कालाविीची सुरुवात पुढील

डाव सरू
ु िोईपयांत िोणार नािी. यासशवाय, या पररस्स्थतीत,
खेळाडू ज्या डावात ननलंबबत झाला असेल, त्या डावात तो/ती
रनर म्िणन
ू िी काम करू शकणार नािी.
४२.४.२.३.७ त्याच्या/नतच्या

संघातील

कोणत्यािी

सदस्याने

जर

पुनिा

पहिल्या स्तराचा गुनिा केला, तर ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा
बिाल करण्यात येतील, अशी खेळाडूच्या कणविाराला पंच
ताकीद दे ईल.
४२.४.२.३.८ ननलंबनाच्या

कालाविीतील

सशल्लक

रािीलेली

र्षटके

सामनयाच्या पुढील डावांत ढकलली जातील. डावाच्या शेवटी

अपूणव राहिलेले र्षटक खेळाडूच्या ननलंबनाच्या र्षटकांमध्ये
मोजले जाणार नािी.
४२.४.२.४ योग्य असेल, तेव्िा, पंच

४२.४.२.५

▪

ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल

▪

स्कोअररला नतसऱया स्तराच्या दं डाचा इशारा करे ल

▪

'प्ले'चा पुकार करे ल.

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या
घटनेबद्दल संबधं ित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी
जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार,
इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर योग्य
ती कारवाई करतील.

४२.५

चौथ्या स्तराचे गुन्िे आणण पंचांनी करावयाची कृती
४२.५.१

एखाद्या खेळाडूने खालीलपैकी कोणतीिी कृती केल्यास तो चौथ्या स्तराचा गुनिा
मानला जाईल.
▪

एखाद्या पंचाला मारिाण करण्याची िमकी दे णे

▪

एखाद्या पंचाला चक
ु ीच्या पद्ितीने व जाणन
ू बज
ु न
ू स्पशव करणे

▪
▪

एखाद्या खेळाडूला क्रकं वा इतर कोणत्यािी व्यक्तीला बेदम मारिाण करणे
इतर कोणत्यािी प्रकारचे हिंसक कृत्य करणे.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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४२.५.२

जर अशा प्रकारचा गुनिा केला, तर ४२.५.२.१ ते ४२.५.२.५ ची अंमलबजावणी केली
जाईल.

४२.५.२.१

गरज असल्यास, पंच 'टाईम'चा पुकार करे ल.

४२.५.२.२

दोनिी पंच समळून दोर्षी खेळाडूच्या कणविाराला बोलावतील व त्याला या
स्तराचा गुनिा घडला असल्याची माहिती दे तील.

४२.५.२.३

पंच

कणविाराला,

दोर्षी

खेळाडूला

उववररत

सामनयासाठी

ताबडतोब

मैदानाबािे र काढण्यास सांगतील आणण खालील गोष्ट्टींची अंमलबजावणी
करतील.
४२.५.२.३.१ जर दोर्षी खेळाडू क्षेत्ररक्षक असेल तर त्याच्यासाठी/नतच्यासाठी

बदली खेळाडू दे ण्यात येणार नािी. त्याच्या/नतच्या संघाची

फलंदाजी असणाऱया पढ
ु ील कोणत्यािी डावाच्या सुरूवातीला,
त्याच्या/नतच्या डावाची नोंद ननवत्त
ृ - बाद अशी करण्यात
येईल.

४२.५.२.३.२ जर एखाद्या गोलंदाजास र्षटक चालू असताना ननलंबबत केले,
तर ते र्षटक असा एखादा गोलंदाज पूणव करे ल, ज्याने

त्याआिीचे र्षटक टाकले नसेल व ज्याला पुढील र्षटक टाकता
येणार नािी.

४२.५.२.३.३ जर दोर्षी खेळाडू फलंदाज असेल तर, तो/ती कायदे ३२ ते ३९
प्रमाणे

बाद

त्याच्या/नतच्या

झाला/झाली

नसल्यास,

संघाची फलंदाजी आिे

चालू

डावात

आणण

अशा त्यानंतरच्या

कोणत्यािी डावात, त्याच्या डावाची नोंद, ननवत्त
ृ - बाद अशी

केली जाईल. अशा वेळी दस
ु रा एखादा फलंदाज फलंदाजीसाठी
उपलब्ि नसल्यास तो डाव संपेल.
४२.५.२.३.४ त्याच्या/नतच्या

संघातील

कोणत्यािी

सदस्याने

जर

पुनिा

पहिल्या स्तराचा गुनिा केला तर ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा
बिाल करण्यात येतील, अशी गुनिा करणाऱया खेळाडूच्या
कणविाराला पंच ताकीद दे ईल.
४२.५.२.४

शक्य नततक्या लवकर, पंच
▪

ववरुद्ि संघाला ५ दं ड िावा बिाल करे ल

▪

स्कोअररला चौथ्या स्तराच्या दं डाचा इशारा करे ल

▪

'प्ले'चा पक
ु ार करे ल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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४२.५.२.५

सामना संपल्यानंतर शक्य नततक्या लवकर दोनिी पंच समळून घडलेल्या
घटनेबद्दल संबधं ित संघाचे कायवकारी अधिकारी आणण सामनयासाठी
जबाबदार प्रशासकीय ससमती यांना अिवाल सादर करतील, जे कणविार,
इतर संबंधित व्यक्ती आणण आवश्यकता भासल्यास संपूणव संघावर योग्य
ती कारवाई करतील.

४२.६

कणणधाराने एखादया खेळाडूस मैदानाबािे र काढण्यास नकार दे णे
४२.६.१

जर कणविाराने ४२.४.२.३ क्रकं वा ४२.५.२.३ मिील एखाद्या सूचनेचे पालन करण्यास
नकार हदला, तर पंच कायदा १६.३ (पंचांनी सामना बिाल करणे) लागू करतील.

४२.६.२

जर दोनिी कणविारांनी, एकाच घटनेच्या संदभावत ४२.४.२.३ क्रकं वा ४२.५.२.३ मिील
सच
ू नांचे पालन करण्यास नकार हदला, तर पंच सवव खेळाडूंना मैदान सोडून जाण्यास

सांगतील. कायदा १२.९ (सामना संपला) प्रमाणे सामना संपणार नािी आणण कायदा
१६ (ननकाल) प्रमाणे सामनयाचा ननकाल लागणार नािी.
४२.७

स्तर ३ आणण स्तर ४ गुन््यांसंदभाणतील आणखी कािी मुददे
४२.७.१

एखाद्या खेळाडूने, यस्ष्ट्टरक्षक म्िणून काम करत असताना जर नतसऱया क्रकं वा चौथ्या
स्तराचा गुनिा केला, तर कायदा २४.१.२ (बदली क्षेत्ररक्षक) लागू िोणार नािी,

म्िणजेच एखादा नामांकन झालेला अधिकृत क्षेत्ररक्षकच यस्ष्ट्टरक्षक म्िणून काम करू
शकेल.

जरी

इतर

कोणत्यािी

क्षेत्ररक्षकाला

जखमी

झाल्यामुळे

क्रकं वा

आजारी

पडल्यामुळे बदली खेळाडू हदला गेला असला, तरीिी िे लागू रािील.
४२.७.२

ज्याला बदली खेळाडू क्रकं वा रनर हदलेला आिे , अशा नामांकन झालेल्या अधिकृत
क्षेत्ररक्षकाला, त्याला हदलेल्या बदली खेळाडूने क्रकं वा रनरने केलेल्या नतसऱया क्रकं वा
चौथ्या स्तराच्या गन
ु ्याबद्दल सशक्षा भोगावी लागेल.
४२.७.२.१

जेव्िा बदली क्षेत्ररक्षक एखादा गुनिा करे ल तेव्िा नामांकन झालेला खेळाडू
व बदली क्षेत्ररक्षक दोघांनािी ४२.४.२.३ क्रकं वा ४२.५.२.३ यांमिील लागू

असेल त्याप्रमाणे, योग्य ती सशक्षा भोगावी लागेल. मात्र ४२.४.२.५ क्रकं वा
४२.५.२.५ प्रमाणे फक्त त्या बदली खेळाडूची तिार केली जाईल.
४२.७.२.२

जेव्िा रनर एखादा गुनिा करे ल, तेव्िा ज्याला रनर हदला आिे असा
फलंदाज व रनर या दोघांनािी ४२.४.२.३ क्रकं वा ४२.५.२.३ यांमिील लागू
असेल त्याप्रमाणे, योग्य ती सशक्षा भोगावी लागेल. चौथ्या स्तराची सशक्षा

रनरला उववररत सामनयासाठी भोगावी लागेल. मात्र ज्यासाठी तो रनर
म्िणून राहिला आिे , त्या फलंदाजाला ती सशक्षा त्या डावासाठीच भोगावी
लागेल.

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
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पररशशष्ट 'अ'
मजकुरात स्पष्ट्ट न केल्या गेलेल्या शब्दांच्या क्रकं वा वाक्प्रचारांच्या व्याख्या आणण त्याचे स्पष्ट्टीकरण.
अ१ सामना
अ१.१ खेळ िा शब्द या कायद्यांमध्ये क्रिकेटचा खेळ याअथी वापरला आिे .
अ१.२ सामना म्िणजे दोन संघांमध्ये क्रिकेटच्या कायद्याअंतगवत खेळला जाणारा एक सामना
(स्पिाव) िोय.
अ१.३ नाणेफेक म्िणजे डावाच्या ननवडीसाठी करण्यात येणारी नाणेफेक.
अ१.४ नाणेफेकीच्या आधी म्िणजे सामना सुरू िोण्याची अपेक्षा असलेल्या हदवशी नाणेफेकीच्या
आिी किीिी आणण एक हदवसीय सामना असल्यास सामनयाच्या हदवशी नाणेफेकीच्या
आिी किीिी.
अ१.५ सामन्यापूवी म्िणजे नाणेफेकीच्या आिी किीिी. िे

नाणेफेक

िोणार असेल त्या

हदवसापुरते मयावहदत नसेल.

अ१.६ सामन्यादरम्यान म्िणजे खेळ चालू असो क्रकं वा नसो, नाणेफेक झाल्यानंतर सामना
संपेपयांत किीिी.

अ१.७ खेळाचा कालावधी म्िणजे 'प्ले' चा पुकार झाल्यापासून 'टाईम' चा पुकार िोईपयांतचा
काळ. कायदे १२.१ ('प्ले'चा पुकार) व १२.२ ('टाईम'चा पुकार) पािा.

अ१.८ सामन्याच्या संचालनामध्ये सामनयाच्या कोणत्यािी हदवशी कोणत्यािी वेळी सामनयाशी
संबंधित घडलेल्या कोणत्यािी घटनेचा अंतभावव असेल.
अ२ सामन्यात वापरण्याच्या वस्तू आणण उपकरणे
अ२.१ बॅट, चें डू, यष्ट्टी आणण बेल्स ्या सामन्यात वापरण्याच्या वस्तू िोत.
अ२.२ बा्य संरक्षक उपकरण म्िणजे पोशाखातील कोणतीिी दृश्य वस्तू जी शरीराला बािे रून
िोणाऱया दख
ु ापती पासून संरक्षण िोण्यासाठी पररिान केली आिे .

फलंदाजांना, संरक्षक िे ल्मेट, बािे रील पॅड (फलंदाजीचे पॅड), फलंदाजीचे ग्लोव््ज आणण,
बािे रच्या बाजूला हदसत असल्यास, िाताचे कवच, या गोष्ट्टी घालण्याची परवानगी आिे .
क्षेत्ररक्षकास फक्त संरक्षक िे ल्मेट घालण्यासाठी परवानगी असेल . मात्र, यस्ष्ट्टरक्षकास
यष्ट्टीरक्षण करण्यासाठी लागणारे पॅड आणण ग्लोव््ज घालण्याची सुद्िा परवानगी असेल.
अ२.३ संरक्षक िे ल्मेट म्िणजे टणक पदाथावनी डोक्याच्या, चेिऱयाच्या क्रकं वा या दोनिींच्या
संरक्षणासाठी बनवलेले डोक्यात घालण्याचे िे ल्मेट. क्रिकेटच्या या कायद्यांसाठी, या
व्याख्येत चेिऱयाच्या संरक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱया इतर संरक्षक उपकरणाचािी (फेस
गाडव) समावेश असेल.
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अ२.४ उपकरण - फलंदाजाचे उपकरण, म्िणजे वरील व्याख्येप्रमाणे त्याची/नतची बॅट व
त्याने/नतने घातलेले इतर बा्य संरक्षक उपकरण.
क्षेत्ररक्षकाचे उपकरण म्िणजे, त्याने/नतने घातलेले कोणतेिी बा्य संरक्षक उपकरण.
अ२.५ बॅट - पुढील गोष्ट्टी बॅटचा भाग मानण्यात येतील.
▪
▪

संपण
ू व बॅट.

बॅट ज्या िातात (क्रकं वा िातांत) िरली आिे त्या िातात (क्रकं वा िातांत) घातलेला
ग्लोव्ि (क्रकं वा ग्लोव््ज).

▪

त्या िातात क्रकं वा िातांत ग्लोव््ज घातला/घातले नसल्यास, फलंदाजाच्या ज्या िातात
क्रकं वा िातांत बॅट िरलेली आिे , त्या िाताचा/िातांचा पंजा.

अ२.६ फलंदाजाने िातात धरलेली. फलंदाजाच्या िाताचा क्रकं वा ग्लोव्ि घातलेल्या िाताचा आणण
बॅटच्या कोणत्यािी भागाचा एकमेकांशी असलेला स्पशव.
अ३ खेळण्याचे क्षेत्र
अ३.१ खेळाचे मैदान, म्िणजे सीमारे र्षेच्या आतील क्षेत्र.
अ३.२ चौकोन, म्िणजे तयार केलेला असा खास चौकोन ज्यामध्ये सामनयाची खेळपट्टी आिे .
अ३.३ बािे रील मैदान, म्िणजे मैदानातील चौकोन आणण सीमारे र्षा यांच्या मिील मैदानाचा भाग
अ४ जागा
अ४.१ खेळपट्टीच्या एका बाजच्
ू या पॉवपंग िीझच्या मागे, म्िणजे मैदानाचा तो भाग, ज्यात
आखलेली इतर िीझेस व कािी खण
ु ा, वस्तू क्रकं वा त्यातील व्यक्तींचािी समावेश असेल व

जो त्या पॉवपंग िीझच्या त्या बाजल
ू ा असेल, ज्यात खेळपट्टीच्या दस
ु ऱया बाजच्
ू या
िीझेसचा समावेश नसेल. इतर िीझेस व कािी खण
ु ा, वस्तू क्रकं वा व्यक्तीच्या संदभावत
मागे आिे , असे म्िणण्यातिी िे च तत्व आिे . अ१३ मिील आकृती पािा.

अ४.२ खेळपट्टीच्या एका बाजूच्या पॉवपंग िीझच्या पुढे, म्िणजे मैदानाचा तो भाग, ज्यात

आखलेली इतर िीझेस व कािी खुणा, वस्तू क्रकं वा त्यातील व्यक्तींचािी समावेश असेल व

जो पॉवपंग िीझच्या त्या बाजूला असेल, ज्यात दस
ु ऱया बाजूच्या िीझेसचा समावेश
असेल. इतर िीझेस व कािी खुणा, वस्तू क्रकं वा व्यक्तीच्या संदभावत पढ
ु े आिे , असे
म्िणण्यातिी िे च तत्व आिे . अ१३ मिील आकृती पािा.
अ४.३ स्रायकरकडील

बाजू,

म्िणजे

ती

बाजू

जेथे

स्रायकर

गोलंदाजाने

टाकलेला

चें डू

खेळण्यासाठी उभा राितो. िे ती बाजू ओळखण्यापुरते असेल. त्यानंतर तेथून तो कुठे गेला
त्याचा याच्याशी संबंि नािी.

अ४.४ गोलंदाजाकडील बाज,ू म्िणजे ती बाजू जेथन
ू गोलंदाज चें डू टाकतो. िी बाज,ू अ४.३ मध्ये
म्िटलेल्या स्रायकरच्या बाजच्
ू या ववरुध्द हदशेची बाजू म्िणन
ू ओळखली जाईल.
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अ४.५ यस्ष्टरक्षकाची बाजू, म्िणजे अ४.३ मध्ये वणवन केल्याप्रमाणे स्रायकरकडील बाजू.
अ४.६ स्रायकरच्या यष्टींच्या पुढील रे षेत, म्िणजे स्रायकरच्या बाजूच्या नतनिी यष्ट्टींची पुढची

बाजू जोडणाऱया काल्पननक रे र्षेच्या पुढचा मैदानाचा भाग; िी रे र्षा दोनिी बाजूला
सीमारे र्षेपयांत आिे असे मानले जाईल. अ४.२ पािा.

अ४.७ यष्टींच्या मागे, म्िणजे त्या ववसशष्ट्ट बाजूच्या नतनिी यष्ट्टींची मागची बाजू जोडणाऱया

काल्पननक रे र्षेच्या मागचा मैदानाचा भाग; िी रे र्षा दोनिी बाजूला सीमारे र्षेपयांत आिे असे
मानले जाईल. अ४.१ पािा.

अ४.८ यस्ष्टरक्षकाच्या मागे म्िणजे वर स्पष्ट्ट केल्याप्रमाणे स्रायकरच्या बाजच्
ू या यष्ट्टींच्या
मागे, मात्र दोनिी यष्ट्टींच्या संचांच्या रे र्षेत सरळ आणण यष्ट्टीरक्षकापेक्षा यष्ट्टींपासन
ू लांब.

अ४.९ ऑफ साईड/ऑन साईड - अ१३ मिील आकृती पािा.
अ४.१० आतील कडा, म्िणजे जवळ असलेल्या यष्ट्टींच्या बाजूची कडा.
अ५ पंच
अ५.१ पंच - जेथे फक्त 'पंच' असे म्िटले आिे , त्याचा अथव नेिमी 'गोलंदाजाकडील पंच' असा
असेल. त्याचे मित्त्व अिोरे णखत करण्यासाठी क्रकं वा योग्य अथव कळण्यासाठी िे कािी वेळा
ववस्तत
ृ पणे सलहिले आिे . 'एखादा पंच' क्रकं वा 'पंच' या सववसािारण संज्ञा आिे त. कोणता
पंच अपेक्षक्षत आिे , िे कळण्यासाठी कािी वेळा त्याबद्दल ववस्तत
ृ पणे सलहिले आिे . प्रत्येक
पंच एका आड एक र्षटकात गोलंदाजाकडील पंच व स्रायकरकडील पंच असेल.

अ५.२ गोलंदाजाकडील पंच म्िणजे खेळीत असलेल्या चें डूसाठी गोलंदाजाकडील बाजस
ू (अ४.४
पािा) उभा/उभी आिे तो/ती पंच.

अ५.३ स्रायकरकडील पंच, म्िणजे खेळीत असलेल्या चें डूसाठी जो पंच स्रायकरकडील बाजूला
(अ४.३ पािा), त्याच्या/नतच्या सोयीनुसार खेळपट्टीच्या कोणत्यािी बाजूला, उभा आिे
तो/ती पंच.

अ५.४ दोन्िी पंचांची सिमती अशा ननणवयांना लागू िोईल, जे ननणवय दोनिी पंच एकत्र,
खेळाडूंसशवाय, घेतात.

अ६ फलंदाज
अ६.१ फलंदाजी संघ, म्िणजे खेळ चालू असला क्रकं वा नसला तरी, ज्या संघाची फलंदाजी चालू
आिे , तो संघ.

अ६.२ फलंदाजी संघाचा सदस्य, म्िणजे फलंदाजी संघाच्या कणविाराने नामांकन केलेल्या
सदस्यांपैकी एक, क्रकं वा त्याच्या बदली हदला गेलल
े ा अधिकृत खेळाडू.
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अ६.३ फलंदाजाचे िीझ - खेळपट्टीच्या दोनिी बाजूंना असलेल्या पॉवपंग िीझच्या मागचा
मैदानाचा सवव भाग, म्िणजे त्या बाजूचे फलंदाजाचे िीझ.

अ६.४ मूळ जागा, म्िणजे चें डू खेळीत आला तेव्िा फलंदाज ज्या िीझ मध्ये िोता, ती जागा.
अ६.५ त्याने/ततने सोडलेली जागा, म्िणजे चालू असलेल्या िावेच्या सुरूवातीला फलंदाज ज्या
िीझ मध्ये िोता, ती जागा.

अ६.६ फलंदाजाची नेिमी उभे रािण्याची जागा, म्िणजे गोलंदाजाने टाकलेला चें डू खेळण्यासाठी
स्रायकरची उभे रािण्याची जागा आणण त्याचा पववत्रा.

अ६.७ या कायद्यांसाठी, कमरे ची उं ची, म्िणजे फलंदाज िीझवर सरळ उभा असताना त्याने/नतने
परं परागतररत्या पररिान केलेल्या पँटच्या वरच्या रे र्षेपयांतची उं ची.
अ७ क्षेत्ररक्षक
अ७.१ क्षेत्ररक्षण संघ, म्िणजे ज्या संघाचे, खेळ चालू असला क्रकं वा नसला तरीिी, क्षेत्ररक्षण चालू
आिे , असा संघ.

अ७.२ क्षेत्ररक्षण संघाचा सदस्य, म्िणजे क्षेत्ररक्षण संघाच्या कणविाराने नामांकन केलेल्या
सदस्यांपैकी एक, क्रकं वा त्याच्याबद्दल हदला गेलेला अधिकृत बदली खेळाडू, क्रकं वा
क्षेत्ररक्षणापुरता आलेला बदली खेळाडू.

अ७.३ क्षेत्ररक्षक, म्िणजे मैदानावर असणाऱया क्षेत्ररक्षण संघाच्या ११ क्रकं वा त्यापेक्षा कमी
असलेल्या प्रनतननिींपैकी एक. या व्याख्येमध्ये फक्त गोलंदाज आणण यष्ट्टीरक्षकाचाच
नािी, तर मैदानावर उपस्स्थत नामांकन झालेल्या इतर सदस्यांचा व त्याचबरोबर नामांकन
झालेल्या अनप
ु स्स्थत सदस्यांच्या जागी क्षेत्ररक्षण करणाऱया बदली खेळाडूंचािी समावेश
असेल. यामध्ये नामांकन झालेल्या सदस्यांपैकी जो अनप
ु स्स्थत आिे , त्याचा क्रकं वा जो

अनप
ु स्स्थत आिे आणण ज्याला मैदानावर परत येण्यासाठी पंचानी अजन
ू परवानगी हदलेली
नािी, अशा सदस्याचा समावेश नसेल.

एखादा खेळाडू क्षेत्ररक्षक म्िणून कािी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अनतशय थोड्या

कालाविीसाठी मैदानाबािे र गेला, तर तो/ती अनुपस्स्थत आिे , असे मानले जाणार नािी

क्रकं वा कायदा २४.२ (क्षेत्ररक्षकाची अनुपस्स्थती क्रकं वा त्याने मैदान सोडणे) साठी त्याने/नतने
मैदान सोडले आिे , असेिी मानले जाणार नािी.
अ८ बदली खेळाडू, अचधकृत बदली खेळाडू आणण रनर
अ८.१ बदली खेळाडू, िा एक असा खेळाडू आिे , जो मैदानावर क्षेत्ररक्षक म्िणून भसू मका
बजावतो, मात्र ज्या खेळाडूसाठी तो/ती क्षेत्ररक्षण करतो/करते आिे , त्या खेळाडूची त्या

संघाच्या नामांकन यादीतील जागा तो/ती घेत नािी. बदली खेळाडूची भसू मका िी
क्षेत्ररक्षणापरु ती मयावहदत आिे .
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अ८.२ अचधकृत बदली खेळाडू, म्िणजे असा खेळाडू, जो नामांकन झालेल्या खेळाडूची जागा

घेऊन स्वतः नामांकन झालेला अधिकृत खेळाडू बनतो. त्याची मैदानावरील भूसमका िी
संघातील इतर नामांक्रकत सदस्यांइतकीच मयावहदत असते.

अ८.३ रनर िा/िी संघातील अधिकृत सदस्य असेल, जो/जी त्याच्या/नतच्या संघातील फलंदाजी
करत असलेल्या आणण िावण्यासाठी असमथव असलेल्या दस
ु ऱया अधिकृत सदस्यासाठी
िावतो/िावते.
अ९ गोलंदाज
अ९.१ ओव्िर द ववकेट/राउं ड द ववकेट – गोलंदाज यष्ट्टी आणण ररटनव िीझच्या मिन
ू िावत
येताना जर यष्ट्टी त्याच्या/नतच्या गोलंदाजी करणाऱया िाताच्या बाजल
ू ा असतील, तर
तो/ती 'ओव्िर द ववकेट' गोलंदाजी करत आिे . मात्र, जर ररटनव िीझ त्याच्या/नतच्या

गोलंदाजी करणाऱया िाताच्या बाजूला असेल, तर तो/ती 'राउं ड द ववकेट' गोलंदाजी करत
आिे .

अ९.२ डडशलवरी स्स्वंग - डडसलवरी स्स्वंग, म्िणजे गोलंदाजाच्या िाताची अशी िालचाल, ज्या
दरम्यान गोलंदाजी करताना सववसािारणपणे तो चें डू िातातून सोडतो.
अ९.३ चें डू टाकायची शेवटची झेप, म्िणजे अशी झेप, ज्यामध्ये, चें डू टाकला जावो अथवा न
जावो, डडसलवरी स्स्वंग केला जातो. जेव्िा त्या झेपेत गोलंदाजाचा मागचा पाय जसमनीवर

पडतो, तेव्िा चें डू टाकायची शेवटची झेप सरू
ु िोते आणण त्याच झेपेत जेव्िा पुढचा पाय

पडतो, तेव्िा चें डू टाकायची शेवटची झेप संपते. या शेवटच्या झेपन
े ंतरची झेप, जेव्िा
शेवटच्या झेपेतील मागचा पाय पुनिा जसमनीवर टे कतो, तेव्िा पूणव िोते.
अ१० चें डू
अ१०.१ चें डू मारला/चें डूला मारले - जर स्पष्ट्टपणे वेगळे कािी म्िटले नसेल, तर त्याचा अथव चें डू
बॅटने मारला क्रकं वा चें डूला बॅटने मारले, असा असेल.

अ१०.२ िेट परत येतो/िेट लागतो आणण अशा प्रकारच्या कोणत्यािी शब्दाचा अथव 'कोणत्यािी
क्षेत्ररक्षकाला स्पशव न िोता' असा असेल. मात्र यातून मैदानाला िोणारा स्पशव वगळलेला
नािी.

अ१०.३ टप्पा न पडता, म्िणजे गोलंदाजाने टाकलेला असा चें डू, जो खेळपट्टीला स्पशव न िोता
थेट स्रायकरपयांत पोचतो क्रकं वा स्रायकरला पार करून जातो.

अ११ धावा
अ११.१ नाकारण्यात आलेली धाव, म्िणजे अशी िाव, जी कायद्यानस
ु ार काढायलाच नको िोती.
अशी िाव केवळ रद्दच िोणार नािी, तर फलंदाजांना त्यांच्या मळ
जागीिी पाठवले
ू
जाईल.
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अ११.२ मोजता न येणारी धाव, म्िणजे अशी िाव जी बेकायदे शीर नािी, मात्र ती योग्य प्रकारे
काढलेली िाव म्िणून मानता येणार नािी. ती मोजता न येणारी िाव असल्यामुळे ती
रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नािी. अशा प्रकारे काढण्याचा प्रयत्न केलेली िाव न

समळणे, म्िणजे िाव रद्द करणे नसल्यामुळे या कारणासाठी फलंदाजांना त्यांच्या मूळ
जागी पाठवण्यात येणार नािी.
अ१२ अंग
अ१२.१ अंग; खेळाडूचे अंग, म्िणजे प्रत्यक्ष िाडा मांसाचा माणूस, ज्यात त्याच्या/नतच्या

पोशाखाचा क्रकं वा त्याने/नतने घातलेल्या बा्य संरक्षक उपकरणाचा समावेश असेल. मात्र
त्यात, फलंदाजाच्या बाबतीत, त्याच्या/नतच्या बॅटचा समावेश नसेल.
बॅट न िरलेला िात, ग्लोव्ि घातलेला असो क्रकं वा नसो, फलंदाजाच्या अंगाचा भाग असेल.
कोणतेिी उपकरण अथवा कपडे खेळाडूच्या अंगावर असल्यासशवाय ते त्याच्या/नतच्या
अंगाचा भाग असणार नािीत.

िातात िरलेला, मात्र िातात न घातलेला ग्लोव्ि िा फलंदाजाच्या अंगाचा भाग असेल.
क्षेत्ररक्षकासाठी, त्याने/नतने िातात िरलेल्या त्याच्या/नतच्या पोशाखाचा अथवा उपकरणाचा
भाग िा त्याच्या/नतच्या अंगाचा भाग असणार नािी.
अ१२.२ पोशाख - ज्याला बा्य संरक्षक उपकरण म्िणता येणार नािी अशा खेळाडूने घातलेल्या
सवव वस्तू, ज्यांत चष्ट्मा क्रकं वा दाधगने, इत्यादीचा समावेश असेल, त्यांचा खेळाडूच्या
पोशाखात अंतभावव असेल. यात त्याने/नतने संरक्षणासाठी घातलेल्या, पण न हदसणाऱया

गोष्ट्टींचािी अंतभावव असेल. या पोर्षाखाच्या व्याख्येत फलंदाजाच्या बॅटचा समावेश असणार
नािी.
अ१२.३ िात - फलंदाजाचा क्रकं वा यस्ष्ट्टरक्षकाचा िात म्िणजे त्याचा/नतचा िात व त्याने िातात
घातलेला संपण
ू व ग्लोव्ि.
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अ१३ ऑफ साईड/ऑन साईड; पॉवपंग िीझच्या पुढे/मागे
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पररशशष्ट ब: बॅट (कायदा ५)
ब.१ सवणसाधारण मागणदशणन
ब.१.१ मोजमापे - खालील ब.२ ते ब.६ मिील तरतुदी कायद्यामध्ये व या पररसशष्ट्टामध्ये
हदलेल्या सवव मोजमापांच्या व बंिनांच्या अिीन असतील.

ब.१.२ धचकटपट्टी/गोंद - सवव बाबतीत, धचकटवण्यासाठी वापरलेला पदाथव/गोंद जेथे आवश्यक
आिे तेथेच व कमीतकमी प्रमाणात वापरण्यास परवानगी आिे .
ब.१.३ बॅटचे प्रकार - खाली हदलेली मागवदशवक तत्वे, वेगळे कािी म्िटले नसल्यास, 'अ', 'ब', 'क'
आणण 'ड' प्रकारच्या बॅटशी संबंधित आिे त.
ब.२ िँडलसाठी मागणदशणक तत्वे
ब.२.१ िँडलची एक बाजू बॅटच्या पात्याच्या खाचेत िँ डल आणण पाते जोडण्यासाठी घातली जाते.
िँडलचा िा खालचा भाग केवळ बॅटचे पाते आणण िँडल एकत्र जोडण्यासाठी वापरला जातो.

िा पात्याचा भाग नािी, परं तु खालील ब.३ आणण ब.४ चा अथव लावण्याच्या दृष्ट्टीने जेथे
जेथे बॅटच्या पात्याचा संदभव येईल, त्यात योग्य तेथे िँ डलच्या या खालच्या भागाचािी
समावेश असेल.
ब.२.२ आवश्यक असेल तेथे िे िँ डल धचकटवले जाऊ शकते आणण त्याचा वरचा भाग मजबूत
दोऱयाने बांिलेला असू शकतो.

कायदा ५.५ चे उल्लंघन न करता, चांगली पकड समळावी म्िणन
ू , िँडलचा वरच्या भागावर

योग्य अशा पदाथावचे आवरण घालता येऊ शकेल. कायदा ५.६ च्या संबंिाने सोडून, असे

आवरण बॅटचा भाग मानण्यात येणार नािी. अशा आवरणाच्या खालच्या भागाचा ववस्तार
ब.२.४ मध्ये सांधगतलेल्या मयावदेपेक्षा पढ
ु े जाता कामा नये.
गुंडाळलेला मजबूत दोरा आणण िँडलची ग्रीप याचा ववस्तार, ब.३.१ मध्ये म्िटल्याप्रमाणे,

िँडलचा खालचा आणण वरचा भाग जेथे एकत्र येतात, त्याच्या पुढे, बॅटच्या खांद्याचा कािी
भाग झाकला जाईल एवढा असू शकेल.
िँडलच्या

खालच्या

भागावर

लावण्यासाठी

क्रकं वा

त्याच्या

आत

घालण्यासाठी,

वर

सांधगतलेले पदाथव आणण िे पदाथव धचकटवण्यासाठी क्रकं वा िँडल आणण पाते एकमेकांना
जोडण्यासाठी आवश्यक तेवढा गोंद क्रकं वा धचकटपट्टी, यांसशवाय कोणतािी पदाथव वापरता
येणार नािी.
ब.२.३ िँडलमध्ये वापरण्यात येणारे पदािण - बांबू, लाकूड क्रकं वा मजबूत दोरा यांव्यनतररक्त
िँडलमिील

इतर

पदाथाांचे

प्रमाण

'अ'

आणण

'ब'

प्रकारच्या

बॅटसाठी

िँडलच्या

आकारमानाच्या एक दशांश असावे आणण 'क' आणण 'ड' प्रकारच्या बॅटसाठी ते एक
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पंचमांश असावे. असे पदाथव िँडलच्या खालच्या भागात ३.२५ इंच/८.२५ से.मी. पेक्षा जास्त
पुढे येऊ नयेत.
ब.२.४ िँडलची बांधणी आणण आवरण - िँ डलची बांिणी आणण आवरण यांचा ववस्तार, िँडलच्या
लांबीच्या बाजूने मोजताना, िँडलचा खालचा आणण वरचा भाग जेथे एकत्र येतात, त्याच्या
पढ
ु े , जास्तीत जास्त,

गुंडाळलेल्या मजबूत दोऱयासाठी, २.५ इंच/६.३५ से.मी. असेल.
िँडलच्या ग्रीपसाठी, २.७५ इंच/६.९९ से.मी. असेल.
ब.३ पात्यासाठी मागणदशणक तत्वे
ब.३.१ पात्याला एक पष्ट्ृ ठभाग, एक पाठ, एक तळ, बाजू आणण खांदे असतात.
ब.३.१.१ पात्याचा पष्ट्ृ ठभाग, म्िणजे त्याचा मारण्यासाठी वापरण्यात येणारा पष्ट्ृ ठभाग, जो

सपाट असेल क्रकं वा पारं पाररक दबाव तंत्रामुळे क्रकं धचत बहिववि झालेला असेल.
पाठ म्िणजे याची ववरुद्ि बाजू.

ब.३.१.२ खांदे, बाजू आणण तळ िे उववररत भाग, पष्ट्ृ ठभाग आणण पाठ यांना वेगळे
करतात.

ब.३.१.३ िँडलच्या दोनिी बाजूला एक याप्रमाणे असलेले खांदे, म्िणजे िँडलचा पात्यात
पहिल्यांदा प्रवेश िोतो, तेथपासून जेथे पाते प्रथम सवावधिक रुं द िोते, याच्या
मिील भाग.

ब.३.१.४ तळ, म्िणजे दोनिी खांद्याच्या ववरुध्द बाजूचा भाग.
ब.३.१.५ तळ आणण खांदे यांच्यामिील उववररत पाते, म्िणजे पात्याच्या दोनिी बाजल
ू ा एक
याप्रमाणे असलेल्या बाज.ू

ब.३.२ ब.२.४,

ब.३.३

आणण

कायदा

५.४

यांमध्ये

परवानगी

असलेले

पदाथव

आणण

ते

धचकटवण्यासाठी क्रकं वा िँडल आणण पाते एकमेकात घट्ट बसवण्यासाठी, त्याच्या बरोबर
वापरण्यात आलेला कमीतकमी गोंद क्रकं वा धचकटपट्टी यांसशवाय इतर कोणतािी पदाथव
पात्यावर लावता येणार नािी क्रकं वा पात्याच्या आत घालता येणार नािी.
ब.३.३

पात्यावर आवरण घालणे. 'अ' आणण 'ब' प्रकारच्या बॅटच्या पात्यावर, कायदा ५.४ प्रमाणे
सोडून, आवरण घालता येणार नािी. 'क' आणण 'ड' प्रकारच्या बॅटला कापडाचे आवरण असू
शकेल. याची दरु
ु स्ती/दे खभाल खालील ब.४ प्रमाणे िोऊ शकेल.

'क' आणण 'ड' प्रकारच्या बॅटच्या कापडी आवरण जाडी, ब.४.१ प्रमाणे दरु
ु स्ती/दे खभाल
करण्याआिी, ०.०१२ इंच /०.३ सममी. पेक्षा जास्त असू नये.
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वर सांधगतलेले, कायदा ५.४ आणण खालील ब.४ प्रमाणे वापरलेले कोणतेिी पदाथव बॅटचा
भाग मानण्यात येतील व त्याच्या सकट बॅट ब.८ मध्ये सांधगतल्याप्रमाणे बॅटमापक
यंत्रामिून जायला िवी.
ब.४ संरक्षण आणण दरु
ु स्ती
ब.४.१ पात्याच्या पष्ट्ृ ठभागाच्या आत येऊ शकणाऱया ओलसरपणाला प्रनतबंि व्िावा, म्िणून
आणण/क्रकं वा लाकडाच्या नैसधगवक स्वरूपातील दोर्ष लपववण्यासाठी, पात्याच्या पष्ट्ृ ठभागावर

घन नसलेल्या पदाथावने उपचार केले जाऊ शकतील. अशा प्रकारच्या उपचारांमुळे पात्याचा

मूळ रं ग बदलता कामा नये. मात्र, संपूणव पाते एकसारखे हदसावे म्िणून त्याचे नैसधगवक
दोर्ष झाकता येऊ शकतील.

ब.४.२ कायदा ५.४ मध्ये सांधगतलेले पदाथव संरक्षण आणण दरु
ु स्तीसाठी वापरण्यात येऊ शकतील
आणण ते पात्याच्या व्यनतररक्त असतील. तथावप, कायदा ५.६ ची नोंद घ्यावी.

कायदा ५.४.१ प्रमाणे सोडून, अशा प्रकारच्या कोणत्यािी पदाथावचा ववस्तार पात्याच्या

पाठीच्या कोणत्यािी भागावर असू नये आणण तो तसा असल्यास, केवळ खराब झालेल्या
भागावर गुंडाळलेल्या सलग आवरणाच्या स्वरुपात असावा.

दरु
ु स्तीसाठी वापरण्यात येणाऱया पदाथावचा ववस्तार खराब झालेल्या भागाच्या प्रत्येक
बाजूला पात्याच्या लांबीच्या बाजूने ०.७९ इंच/२.० से.मी. पेक्षा जास्त नसावा. तो जेथे

सलग गुंडाळलेला असेल, तेथे गुंडाळलेल्या भागाची एकूण जाडी ०.०४ इंच/०.१ सेमी पेक्षा
जास्त नसावी.

असा घन नसलेला पदाथव, ज्याचा वाळल्यावर िोणारा कडक थर ०.००४ इंच/०.०१ से.मी.
पेक्षा जास्त जाड िोतो, वापरण्यास परवानगी नसेल.
यासशवाय, 'ब', 'क' आणण 'ड' प्रकारच्या बॅटची खराबी िोऊ नये यासाठी, तळामध्ये
आणण/क्रकं वा पात्याच्या पष्ट्ृ ठभागाला समांतर अशा कोणत्यािी बाजूमध्ये एखादा संरक्षक
पदाथव घालता येईल.

ब.४.३ परवानगी असलेली आवरणे, दरु
ु स्तीसाठी लागणारे पदाथव आणण तळाच्या संरक्षणासाठीचा
पदाथव यांची जाडी त्यांच्या ननहदवष्ट्ट केलेल्या जाडीपेक्षा अधिक नसावी. त्यांची मोजमापे वर

हदलेल्या मोजमापांपक्ष
े ा जास्त असू शकतील, मात्र बॅट तरीिी ब.८ मध्ये सांधगतल्याप्रमाणे
बॅटमापक यंत्रामिून जायला िवी.

ब.५ तळाच्या आत आणण पात्याच्या बाजूने घालण्यात येणारे पदािण - यासाठी वापरण्यात येणारे
लाकूड ०.३५ इंच/०.८९ से.मी. पेक्षा जाड असू नये.

कोणत्यािी क्षणी तळाच्या आत घालण्यात येणाऱया पदाथाांचा ववस्तार तळापासून पात्याच्या
वरपयांत कुठे िी २.५ इंच/६.३५ से.मी. पेक्षा जास्त नसावा.
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पात्याच्या कोणत्यािी बाजूने घालण्यात आलेल्या पदाथावचा ववस्तार कडेपासून पात्यावर कुठे िी १
इंच/२.५४ से.मी. पेक्षा जास्त नसावा.

ब.६ व्यावसातयक चचन्िे - अशा प्रकारची धचनिे ०.००८ इंच/०.०२ से.मी. पेक्षा जाड असू नयेत.
पात्याच्या मागच्या बाजूला त्यांनी पष्ट्ृ ठभागाच्या ५०% पेक्षा जास्त भाग व्यापलेला असू नये.
पात्याच्या पष्ट्ृ ठभागावर त्यांनी व्यापलेला भाग, ब.२.२ आणण ब.२.४ मध्ये म्िटल्याप्रमाणे, बॅटच्या

िँडलची ग्रीप जेथे संपते तेथपासन
ू खाली मोजले असता, वरील ९ इंच/२२.८६ से.मी. मध्ये असावा.
ब.७ 'ड' प्रकारच्या बॅट
'ड' प्रकारच्या बॅट, त्यांच्या व्याख्येप्रमाणे, कायदा ५ आणण या पररसशष्ट्टामध्ये हदलेली आकाराची
मोजमापे आणण त्यांवरील ननबांि, यांना िरून असाव्यात. यासशवाय पाते
ब.७.१ लाकडाचा थर दे ऊन आणण त्याचे तीन पेक्षा जास्त तुकडे न वापरता बनवलेले असू शकेल.
ब.७.२ कायदा ५.५ चे उल्लंघन न करता, रं गवलेले असू शकेल.
ब.८ बॅटमापक यंत्र
क्रिकेटच्या कायद्यानुसार असलेल्या

सवव बॅट कायदा ५.७ मिील

मागवदशवक तत्वांप्रमाणे

असाव्यात. त्या कायदा ५.४ मध्ये नमूद केलेल्या संरक्षक आवरणांसि क्रकं वा त्यासशवाय बॅटमापक

यंत्रातून पार जायला िव्या. या बॅटमापक यंत्राची मोजमापे आणण आकार पुढील आकृतीत
दाखववलेला आिे .
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पररशशष्ट ‘इ’
यस्ष्टरक्षणाचे ग्लोव््स

्या आकृत्या खालील गोष्ट्टी स्पष्ट्ट करतात:
➔ दोन बोटांच्या मध्ये जोड वापरलेला नािी
➔ िी तजवनी आणण अंगठा यांच्या मध्ये आिारासाठी एका सलग ताणल्या न जाणाऱया पदाथावचा
जोड वापरला आिे
➔ आणण, जेव्िा ग्लोव्ि घातलेल्या िाताचा अंगठा पूणवपणे ताणलेला असेल तेव्िा तजवनी व अंगठा

यांमिील आिारासाठी वापरलेल्या जोडाची वरची रे र्षा तजवनीच्या वरच्या टोकापासून
अंगठ्याच्या वरच्या टोकापयांत सरळ व ताठ आिे .
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२.२
२.४

२.७

पंच बदलणे

यष्ट्टी, क्रिझेस आणण सीमारे र्षा
वस्तू आणण उपकरणे

मैदान, िवामान व प्रकाश यांची योग्यता

७
७

८
८

२.८

िोकादायक क्रकं वा प्रनतकूल पररस्स्थतीत खेळ ९

२.९

पंचांची जागा

थांबवणे

२.१० पंचांनी बाजू बदलणे

२.११ मतभेद आणण वादवववाद

९
९
९

४.५

चेंडू िरवला क्रकं वा खेळण्यास ननरुपयोगी

१३

मोजमापे

१३

झाला
४.६

कायदा ५:

बॅट

५.१

बॅट

५.२

िँडल

१३

५.४

संरक्षण आणण दरु
ु स्ती

१४

५.६

चेंडूचा स्पशव

१५

बॅटचे प्रकार

१६

५.३
५.५
५.७
५.८

१३

पाते

१४

चेंडूला िानी पोिोचणे

१४

बॅटच्या आकारावरील मयावदा

कायदा ६:

१५

खेळपट्टी

६.१

खेळपट्टीचे क्षेत्र

१६

६.३

खेळपट्टीचा ननवड आणण तयारी

१६

६.५

कृबत्रम खेळपट्टी

१७

६.२
६.४

खेळण्यासाठी खेळपट्टीची योग्यता

१६

खेळपट्टी बदलणे

कायदा ७:

१७

िीझेस

७.१

िीझेस

१७

७.३

पॉवपंग िीझ

१७

७.४

ररटनव िीझेस

१७

७.२

बोसलंग िीझ

१७

२.१२ पंचांचा ननणवय

१०

२.१३ इशारे

१०

कायदा ८:
८.१

वणवन, रुं दी आणण यष्ट्टी रोवणे

१८

२.१५ िावसंख्येची अचूकता

११

८.२

यष्ट्टींची मापे

१८

८.४

लिान वयोगटाचे क्रिकेट

१८

८.५

बेल्स काढून ठे वणे

१९

२.१४ पंचांना कळवणे
कायदा ३:

११

स्कोअरसण

३.१

स्कोअरसवची नेमणूक

१२

३.३

इशाऱयाची पोच दे णे

१२

३.२

िावसंख्येची अचक
ू ता

कायदा ४:

चेंडू

१२

४.१

वजन व आकार

१२

४.३

नवीन चेंडू

१२

४.२
४.४

चेंडूची ननवड आणण ताबा
एकापेक्षा जास्त हदवसाच्या सामनयात
नवीन चेंडू

१२
१३

८.३

यष्टी

बेल्स

कायदा ९:

१८

खेळण्याच्या क्षेत्राची तयारी
व दे खभाल

९.१

रोसलंग

१९

९.३

गवत कापणे

२०

९.५

क्रिझेस पन
ु िा आखणे

२१

९.२
९.४
९.६

खेळपट्टीवरील सैल दगड माती काढणे
खेळपट्टीवर पाणी मारणे

२१

पायामुळे झालेल्या खड्ड्यांची दे खभाल

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२१

९.७

पाऊल घसरू नये म्िणन
ू उपाय

२१

१३.३ पूणव झालेला डाव

२९

९.८

कृबत्रम खेळपट्ट्या

२१

१३.५ ननणवय कळवणे

३०

व खेळपट्टीची दे खभाल

कायदा १०: खेळपट्टी आच्छाहदत करणे

१३.४ नाणेफेक

३०

कायदा १४: फॉलोऑन

१०.१ सामनयापव
ू ी

२१

१४.१ पहिल्या डावातील आघाडी

३०

१०.३ आच्छादने काढणे

२२

१४.३ पहिल्या हदवसाचा खेळ वाया गेला

३१

१०.२ सामनयादरम्यान

२२

कायदा ११: मध्यंतरे

१४.२ ननणवयाची सूचना

३०

कायदा १५: डाव घोवषत करणे व डाव न

११.१ मध्यंतर

२२
२२

१५.१ डाव घोवर्षत करण्याची वेळ

३१

११.३ डावांमिील मध्यंतरासाठी

२३

१५.२ डाव न खेळता सोडणे

३१

१५.३ ननणवयाची सूचना

३१

११.२ मध्यंतराचा कालाविी
वेगळा वेळ न दे णे

११.४ मध्यंतराची ठरलेली वेळ बदलणे
११.५ जेवणाची ठरलेली वेळ बदलणे

११.६ चिापानाची ठरलेली वेळ बदलणे

११.७ जेवणाचे क्रकं वा चिापानाचे मध्यंतर ९ गडी बाद

२३

२३
२४

२४

११.८ पाण्याची मध्यंतरे

२५

११.९ मध्यंतर न घेण्याचे ठरवणे

२५

११.१० स्कोअरसवना कळवणे

२५

कायदा १२: खेळाची सरु
ु वात; खेळ िांबवणे
१२.१ 'प्ले'चा पुकार

२६

१२.३ बेल्स काढणे

२६

खेळता सोडणे

कायदा १६: तनकाल

१६.१ ववजय - दोन डावांचा सामना

३१

१६.२ ववजय - एका डावाचा सामना

३१

१६.४ कायदा १३.१.२ प्रमाणे करार

३२

१६.५ इतर सवव सामने - बरोबरी

३२

१६.६ ववजयाचा फटका अथवा अवांतर िावा

३३

१६.३ पंचांनी सामना बिाल करणे

३१

झालेले सामने

क्रकं वा अननणणवत

१६.७ ननकालाचा तपशील

३३

१२.२ 'टाईम'चा पुकार

२६

१६.८ ननकालाची अचूकता

३३

१२.४ नवीन र्षटक सुरु करणे

२६

१६.१० ननकाल बदलता येणार नािी

३४

१२.६ सामनयाचा शेवटचा तास -

२६

१७.१ चेंडूंची संख्या

३४

१२.७ सामनयाचा शेवटचा तास -

२७

१७.३ चेंडूंची वैिता

३४

१२.८ सामनयाचा शेवटचा तास -

२७

१७.५ पंचाची मोजण्यात चक
ू झाली

३५

१२.९ सामना संपला

२८

१७.७ र्षटक पूणव करणे

३५

१२.११ सामनयाच्या शेवटच्या तासात गोलंदाज

२९

१२.५ र्षटक पण
ू व करणे
र्षटकांची संख्या

खेळातील व्यत्यय

दोन डावांमिील मध्यंतरे

१२.१० सामनयाचे शेवटचे र्षटक पूणव करणे

२६

२८

र्षटक पूणव करू शकला नािी
कायदा १३: डाव

१६.९ स्कोअररंगमिील चुका

३३

कायदा १७: षटक

१७.२ र्षटकाची सुरुवात

३४

१७.४ 'ओव्िर'चा पुकार

३५

१७.६ गोलंदाजाने बाजू बदलणे

३५

१७.८ र्षटक चालू असताना गोलंदाज गोलंदाजी

३६

करण्यास असमथव झाला क्रकं वा ननलंबबत
झाला

१३.१ डावांची संख्या

२९

१३.२ आळीपाळीने डाव

२९

कायदा १८: धावा काढणे
१८.१ िाव

३६

१८.२ िावा रद्द

३६

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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१८.३ तोकड्या िावा

३६

२१.४ गोलंदाजाने चेंडू टाकण्याआिी तो

४७

१८.५ जाणूनबुजून काढलेल्या तोकड्या िावा

३७

२१.५ योग्य प्रकारे टाकलेला चेंडू – पाय

४८

१८.७ सीमापार चेंडूच्या िावा

३८

२१.७ चेंडूचा एकापेक्षा जास्त वेळा टप्पा पडणे,

४८

१८.४ अजाणतेपणी काढलेली तोकडी िाव
१८.६ दं ड म्िणन
ू हदल्या जाणाऱया िावा
१८.८ फलंदाज बाद झाला तरी जमा
िोणाऱया िावा

३७
३८
३८

१८.९ गडी बाद िोण्याव्यनतररक्त चेंडू डेड

३८

१८.१० काढलेल्या िावा जमा करणे

३९

१८.११ फलंदाज आपल्या मूळ जागेवर

३९

१८.१२ फलंदाज त्याने/नतने सोडलेल्या

४०

झाला तेव्िा जमा िोणाऱया िावा

परत येईल

जागेवर परत येईल
कायदा १९: सीमारे षा

स्रायकरकडील बाजूस फेकला

२१.६ चेंडू टाकताना गोलंदाजामळ
ु े यष्ट्टी पडणे
चेंडू घरंगळत जाणे क्रकं वा चेंडूचा टप्पा
खेळपट्टीच्या बािेर पडणे

४८

२१.८ चेंडू स्रायकरच्या यष्ट्टींच्या समोर येऊन

४९

२१.९ गोलंदाजाने टाकलेल्या चेंडूचा

४९

२१.१० चेंडू टप्पा पडून स्रायकरच्या डोक्याच्या

४९

२१.११ इतर कायद्यांच्या उल्लंघनासाठी नोबॉल

४९

२१.१२ नोबॉल रद्द करणे

४९

थांबणे

क्षेत्ररक्षकाला स्पशव िोणे
वरून जाणे

२१.१३ वाईडच्या आिी नोबॉल

५०

१९.१ मैदानावरील सीमारे र्षा ननिावररत करणे

४०

१९.२ सीमारे र्षा ठरवणे आणण नतची आखणी

४१

२१.१४ चेंडू डेड िोणार नािी

५०

१९.४ चेंडू सीमारे र्षेपलीकडे टे कला

४२

२१.१६ नोबॉलवर काढलेल्या िावा - कशा

५०

१९.६ सीमापार चेंडूच्या िावा

४२

२१.१७ नोबॉल न मोजणे

५०

२१.१८ नोबॉलवर बाद

५०

१९.३ सीमारे र्षा पूवववत करणे

१९.५ क्षेत्ररक्षक सीमारे र्षेपलीकडे टे कला
१९.७ चेंडू सीमापार गेल्यास जमा िोणाऱया
िावा

१९.८ ओव्िरथ्रो क्रकं वा क्षेत्ररक्षकाने

४१
४२
४३

४३

जाणूनबुजून केलेली कृती
कायदा २०: डेड चेंडू

२१.१५ नोबॉलसाठी दं ड

५०

जमा िोतील

कायदा २२: वाईड चेंडू

२२.१ चेंडू वाईड ठरवणे

५०

२२.३ वाईड चेंडूचा ननणवय मागे घेणे

५१

२२.२ वाईड चेंडूचा पुकार व इशारा

५१

२०.१ चेंडू डेड िोतो

४४

२२.४ चेंडू वाईड नािी

५१

२०.३ 'ओव्िर' क्रकं वा 'टाईम'चा पुकार

४४

२२.६ वाईड चेंडूबद्दल दं ड

५१

२०.२ चेंडू पूणवपणे स्स्थरावणे

२०.४ पंचाने डेड चेंडूचा पक
ु ार व
इशारा करणे

२०.५ चेंडू डेड रिात नािी

२०.६ डेड चेंडू; चेंडू र्षटकातील एक म्िणून

४४

५१

४४

२२.७ वाईड चेंडूवरील िावा - कशा जमा िोतील
२२.८ वाईड न मोजणे

५२

४५

२२.९ वाईड चेंडूवर बाद

५२

४६

कायदा २३: बाय व लेग बाय

मोजणे

कायदा २१: नोबॉल

२२.५ चेंडू डेड नािी

२३.१ बाईज

५२

२३.२ लेग बाईज

५२
५३

२१.१ चेंडू टाकण्याची पद्ित

४६

२३.३ लेग बाईज बिाल केल्या जाणार नािीत

२१.३ चेंडू फेकला क्रकं वा अंडरआमव टाकला -

४६
४७

कायदा २४: क्षेत्ररक्षकाची अनुपस्स्िती;

२१.२ योग्य प्रकारे टाकलेला चेंडू – िात
पंचांनी करावयाची कृती

५१

बदली खेळाडू

२४.१ बदली क्षेत्ररक्षक

क्रिकेटचे कायदे संहिता २०१७ (दस
ु री आवत्त
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२४.२ क्षेत्ररक्षकाची अनुपस्स्थती क्रकं वा त्याने

५४

२४.३ दं डाच्या कालाविीला अपवाद

५५

२४.४ खेळाडूने परवानगी सशवाय परत येणे

५५

मैदान सोडणे
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कायदा ३०: फलंदाज त्याच्या/ ततच्या
िीझबािेर
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६८

३०.३ नॉन-स्रायकरची जागा
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७०

चौकोनावरील सराव

२६.३ रन-अपचा सराव
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३४.३ कायद्यानुसार चेंडू एकापेक्षा जास्त वेळा

७३
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९०
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७८

३८.४ जमा िोणाऱया िावा

७७
७८
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४०.१ उसशर झाला म्िणून बाद
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४२.२ पहिल्या स्तराचे गुनिे आणण पंचांनी
करावयाची कृती
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ु िे आणण पंचांनी

९९

७९
८०

करावयाची कृती
करावयाची कृती
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१०२

आणण उपकरणे

अ३

खेळण्याचे क्षेत्र
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११२

१०६

ब.८

बॅटमापक यंत्र

११२

आणण रनर

अ१० चेंडू

अ११ िावा
अ१२ अंग

अ१३ ऑफ साईड/ऑन साईड; पॉवपंग

१०६
१०७

१०८

िीझच्या पुढे/मागे
पररशशष्ट ‘ब’ बॅट (कायदा ५)
ब.१

सववसािारण मागवदशवन

१०९

ब.२

िँडलसाठी मागवदशवक तत्वे

१०९

ब.४

संरक्षण आणण दरु
ु स्ती

१११

ब.३

पात्यासाठी मागवदशवक तत्वे

११०

ब.७

घालण्यात येणारे पदाथव
'ड' प्रकारच्या बॅट

११२

पररशशष्ट ‘क’
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